MR vergadering
Datum
Aanwezig
Sandra
Merel
Jeannette
Dick

25-11-2019

Tijd

20.00 – 21.30 uur
Afwezig
Denice

Locatie

De Wiekslag, Vianen

Notulen

Agendapunten
1. Verkeerssituatie/ plein:
o gemeente is er mee bezig. Voor december gaan ze de glijbaan situatie oplossen op het
openbare plein.
o Er worden graszoden neergelegd en waarschijnlijk in het voorjaar nieuwe.
o Wilgenbosjes worden ook deze week gepland
2. Hoofdpunten uit CMR vergadering
- Nieuwe voorzitter
Gekozen is om op dit moment geen voorzitter voor de CMR te benoemen. Frank neemt deze rol op
zich tijdens de vergaderingen. Mocht het in de toekomst toch nodig zijn om een voorzitter te
benoemen, dan zal dit ter sprake worden gebracht.
- MAXklas
Er is een nieuwe leerkracht gevonden voor de Maxklas. Op dit moment zijn er twee Maxklassen. De
C.D. is bezig om ervoor te zorgen om te bekijken hoe er mee omgegaan wordt als er een leerkracht
van de Maxklas(sen) uitvallen. Er wordt bekeken of er binnen het cluster leerkrachten zijn die een
Maxklas willen overnemen op het moment dat er een vaste leerkracht uitvalt. Er wordt bekeken
welke mensen geschikt zijn. Mogelijk een mogelijkheid binnen de invalpool dat invalleerkrachten
zichzelf kunnen aanmelden om een invalaanvraag te doen voor de Maxklas. De huidige leerkrachten
van de Maxklassen vervangen elkaar op het moment dat het nodig is, omdat men parttime werkt.
Er wordt kort gesproken over de huidige tijd in het onderwijs: invallers zijn moeilijk te vinden en soms
moet er daarom een groep naar huis worden gestuurd. Ook kan er gekozen worden voor een
creatieve invalleerkracht.
In het nieuws is dat scholen in Amsterdam een week de scholen sluiten. Ook is er weer opgeroepen
om te gaan staken in januari 2020.
- Vrienden van
Op dit moment wordt er onderzocht of de omgeving van de scholen kunnen worden betrokken bij de
processen van de scholen. Hoe kan een leergemeenschap gecreëerd worden met de omgeving van de
school? De bedoeling van ‘Vrienden van…’ is een breder draagvlak binnen het dorp of wijk creëren.
Op deze manier willen we ook dat meer mensen betrokken raken bij de school. C.D. loopt al langer
met dit idee. De eerste brief is verstuurd. Er wordt een pilot gestart met de drie scholen in Vianen. Is
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het een succes, dan kunnen ook de drie scholen Zederik hiermee starten. In de brief wordt gevraagd
welke ouders graag mee willen denken in de eerste fase. Eind januari wordt met dat groepje voor het
eerst samen gezeten. De bedoeling is dat er een stichting opgericht wordt, zodat ‘Vrienden van…’
zichzelf ook financieel kan bedruipen.
Margot (Tijl) vraagt of er in het land voorbeelden zijn van een dergelijke stichting. F.B. vertelt dat er in
Zeist zo’n voorbeeld is. Koen (Werelds) benoemt dat er ook in andere steden zulke voorbeelden zijn.
Ondernemers maken daar financieel wat mogelijk. F.B. ziet een presentatie wel zitten om mensen
enthousiast te maken.
Koen (Werelds) schetst een mogelijkheid om activiteiten in het dorp te organiseren. Talenten van
kinderen kunnen hierin tot uiting worden gebracht. Er worden kort wat mogelijke activiteiten
besproken.
Sandra (Vlindertuin) vraagt of er ook een samenwerking komt met de andere scholen binnen een
dorp, zoals met de christelijke school. Denice Hopkoper (D.H.) Het is niet de bedoeling dat er hierin
een samenwerking komt met de christelijke scholen. Sandra (Vlindertuin): Het zal in de kleinere
kernen niet wenselijk zijn om het op eigen houtje te doen. D.H.: Er moet hier nog echt over nagedacht
worden. Plan van aanpak moet er komen hoe we hier in alle kernen mee omgaan.
- Begroting
De begroting wordt gemaakt op het niveau van het cluster Vianen-Zederik. Alle financiën komen
binnen op het BRIN-nummer van de scholen. Alle financiën worden vervolgens wel op één hoop
gelegd. Vanuit al die financiën krijgen alle scholen wat ze nodig hebben. Bijvoorbeeld, de ambulante
dagen voor een locatiecoördinator en ook de grootte van de klassen. Vanuit die basis wordt gewerkt.
Voor de zomervakantie wordt dit telkens bepaald per school: wat is er echt nodig? Sinds dit jaar is er
een nieuwe controler werkzaam binnen O2A5 met een andere visie op het maken van begrotingen.
Hij maakt het inzichtelijk schema in een schema. De begroting wordt doorgestuurd naar de MR van de
verschillend scholen.
- Ict-pilot
Op alle scholen zal de server verdwijnen en zullen de documenten in de ‘cloud’ komen. Binnen O2A5
is Heutink werkzaam. In het cluster Vianen-Zederik wordt op dit moment onderzocht wat de
mogelijkheden zijn van Promo Systems. Zij beloven sneller en dichterbij te zijn. Op Werelds en de
Vlindertuin is een pilot gestart met dit bedrijf. Op dit moment zijn de scholen een half jaar bezig en
tot nu toe heerst er tevreden. Binnenkort hoopt C.D. ook meer zicht te krijgen op de kosten. Onze
stichting gaat het verder uitrollen en ook bij de andere scholen. Springplank en Meester Vos zijn
daarna aan de beurt. Ook wordt er gekeken naar de hardware per locatie.

Volgende MR vergadering:

27 januari 2020
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