
 
 

NOTULEN MR VERGADERING 
 
Datum: Dinsdag 28 november  2017 
 
Aanwezig: CaroLien, Gonny, Ackelyn, Klaas Piet, Ria, Ingeborg (notuleert) en Gerard (schuift aan bij punt 7). 
Jeltsje Venema is aanwezig als toehoorder omdat zij mogelijk interesse heeft in zitting in de MR.  
Afwezig: Walter 
 

 
1. Opening 

Ria heet iedereen welkom en de aanwezigheid van Jeltsje wordt even kort toegelicht.  
 

2. Vaststellen agenda 
Er worden geen punten gewijzigd. We spreken af dat Jeltsje en Ackelyn in de pauze de vergadering 
verlaten.  
 

3. Notulen d.d. 11 oktober 2017 ( Walter) 
De notulen worden goedgekeurd. 
Toelichting: Ria en Klaas Piet zijn bij de MR training van Nije Gaast geweest. Het was een 
informatieve bijeenkomst. Een goed idee, wat ze daar hebben opgedaan, lijkt het gezamenlijk 
opstarten van het schooljaar met de MR en OR.  
 
We spreken af dat we de notulen voortaan op de nieuwe website onder het kopje MZR publiceren, 
zodat deze ook voor alle ouders inzichtelijk zijn. De notulen moeten daarvoor na goedkeuring (in de 
volgende vergadering) door de betreffende notulist worden doorgestuurd naar de webbeheerder 
(meester Tonny). 
 

4. Continurooster  “Hoe nu verder?” 
Stap 1: Ackelyn legt een nieuw voorstel aan de MR voor.  
Dit voorstel betreft een 5-gelijke-dagen-model met de volgende schooltijden: 8.15 - 13.45 uur. 
Groep 1 en 2 komen daarbij op woensdag en vrijdagmiddag om 12.00 uur uit. Dit rooster borgt het 
urenquotum van alle leerlingen bekeken over 8 schooljaren. Het voordeel van dit model is het feit 
dat er geen knelpunten ontstaan tijdens de pauzemomenten. 
De MR is positief over dit voorstel. Alle struikelblokken uit voorgaand onderzoek lijken hiermee 
ondervangen.    
  
Stap 2: Ackelyn bespreekt het voorstel met het team (begin januari). 
Stap 3: Ouders worden door Ackelyn geïnformeerd per brief over het voorstel, waarbij zij 
geattendeerd worden op een informatiemoment op een nader te bepalen ochtend. Leden van de 
oudergeleding zullen dit ‘koffiemoment’ verzorgen en eventuele ouders met vragen waar nodig 
tekst en uitleg geven.    
Stap 4: ouders laten stemmen over de invoering van het voorstel per volgend schooljaar. We 
spreken af dat we ouders laten stemmen tijdens de verplichte 10-minutengesprekken in februari. 
Er zal daarom geen sprake zijn van een kiesdrempel. Per gezin mogen 2 ouders een stem 
uitbrengen. Op het stembiljet staat de keuze optie: ja, nee of geen voorkeur. De meeste stemmen 



gelden. Mochten de ‘geen voorkeur’ stemmers in de meerderheid zijn, dan beslist het team van 
leerkrachten en de schoolleiding over het wel of niet invoeren van het continurooster.     

 
5. Financieel : begroting schoolfonds 2017-2018 

Ackelyn geeft aan dat het boekjaar van Nije Gaast per kalenderjaar loopt. De huidige begroting van 
de school loopt nu nog per schooljaar. Het voorstel is de begroting af te stemmen op het 
kalenderjaar. Dit is akkoord. 

 
6. Schoolgids: 

De formele benaming / titel van onze school is nog onduidelijk. Ackelyn geeft aan dat Rika Tulner 
op korte termijn met informatie hierover richting de MR komt. Bespreken we dan in de volgende 
vergadering.  
 

7. Ouderbetrokkenheid 3.0 (update, vervolg) 
Er waren 13 ouders aanwezig bij de ouderbetrokkenheid dag. De input die hieruit voortkomt en uit 
de interviews en overige gesprekken worden door het ingeschakelde bureau verwerkt in een 
rapportage. Daar zal ook een lijst met tips en tops bij zitten. Ackelyn wil deze laatste graag delen 
met ouders. Het volledige rapport dat wel met het team en MR gedeeld wordt, is eventueel door 
belangstellende ouders op te vragen bij Ackelyn.  
 

8. Mededelingen 
 Ackelyn:  

- vervanging is een groot probleem. Als er leerkrachten ziek worden, is het moeilijk om een 
vervangende leerkracht in te schakelen. Bij nood zullen de leerlingen verdeeld worden over de 
overige groepen. Hier zitten uiteraard beperkingen aan. Ackelyn benadrukt dat het team goed op 
zichzelf moet passen en ze wil eventueel minder urgente taken uitbesteden of overslaan om 
overbelasting te voorkomen. Onduidelijk is wat de visie op deze (landelijke!) problematiek op 
bestuursniveau is. We kunnen voorzien dat er op korte en zelfs niet op de wat langere termijn een 
oplossing voorhanden is. Wat staat scholen, leerkrachten, leerlingen en ouders te wachten? 

- Eventueel wordt er 12 december gestaakt. Het lijkt alsof deze staking alleen om meer salaris draait, 
maar de leerkrachten van onze school willen de nadruk leggen op de hoge werkdruk. Het is nog 
onduidelijk of de staking doorgaat, wat het standpunt van Nije Gaast in deze is en of onze 
leerkrachten ook daadwerkelijk gaan staken. Ten aanzien van de krapte op de arbeidsmarkt levert 
deze staking op korte termijn niets op, mogelijk wel op langere termijn als het werkveld weer 
aantrekkelijker wordt. 

- In februari is er een open dag van Nije Gaast. De open dag in maart komt te vervallen, hiervoor is er 
een alternatief. Er is een traject opgestart waarin Koudum Ferbynt, it Fugelnest, Swel4you en de 
Klimbeam gezamenlijk optrekken met betrekking tot het organiseren van activiteiten. Het ‘open 
podium’ wat onderdeel was de open dag zal hierin een plek krijgen.  

 
 Ria: 

- De ouderavond met workshop rondes is erg goed bevallen, veel ouders zijn positief.  
- Ria is 15/11 naar een bijeenkomst geweest van de GMR Nije Gaast. Dit was positief. Ria heeft 

aangekaart dat er weinig contact is tussen GMR en MR, de focus ligt nu vooral op bestuursniveau 
en beleidszaken. Ria wil daarom graag de voorzitter van de GMR dit jaar een keer bij de MR 
uitnodigen. Iedereen is akkoord. 

 
9. Wat vinden jullie een mooie slogan voor de school, er moet in ieder geval verbinding zijn met de 

missie/visie die wij vorig jaar hebben vastgesteld. (vraag Ackelyn)  
 Gonny oppert: “Heecherop mei de Klimbeam”  

Gerard oppert dat het wellicht leuk is om mensen uit Koudum hierbij te betrekken, het is een kans 
om als school toenadering tot het dorp te zoeken en zichtbaar te zijn. Hij wil dit bijvoorbeeld via 
Bulte Nijs wel vorm geven.  

10. Pauze 



 
11. Verkiezingen 

Ingeborg en Klaas Piet hebben besloten allebei af te treden. De MR gaat verder met 3 ouders en 3 
leerkrachten. Er is dus 1 nieuwe kandidaat nodig, bij voorkeur met een of meerdere kinderen in de 
onderbouw.  
Stap 1: via Parro en de nieuwsbrief geven we in enkele zinnen aan dat we een kandidaat zoeken, 
waar meer informatie te vinden is en waar men zich (tot wanneer) kan aanmelden. Ingeborg 
schrijft dit deze week.  
Stap 2: Ingeborg checkt de huidige informatie op de website aangaande de MR en vult eventueel 
aan waar nodig.  
Stap 3: ouders melden zich aan tot uiterlijk 15 januari via mailadres Ria 
Stap 4: in de volgende MR vergadering kunnen we vaststellen of verkiezingen nodig zijn, afhankelijk 
van het aantal kandidaten. Zo ja dan,  
Stap 5: ouders brengen bij de 10-minutengesprekken ook hun stem uit voor een MR kandidaat.  
 
Extra actie: Ria past op korte termijn het reglement aan, zodat deze ook op de website 
gepubliceerd kan worden.   

 
12. Rondvraag 

Gerard:  
- heeft contact gelegd met Wil Spies, samen gaan ze kijken naar het realiseren van een 

 fatsoenlijke geluidsinstallatie voor school. 
- willen we in het vervolg ook een notulist voor onze MR vergaderingen? Afspraak: 

eerstvolgende vergadering van de MR in nieuwe samenstelling (dus na de verkiezingen) 
wordt hierover gestemd.  

CaroLien laat het nieuwe rapport nog even zien. Een mooie lay out, stevig materiaal en ook over de 
inhoud is goed nagedacht.  
 

13. Afsluiting om 21.45 uur. 

  
  
  
  
  
  


