
 Notulen MR 4 2021/2022 

 Datum  : donderdag 24 maart 2022 
 Aanvang  : 19:30 uur 
 Locatie  : De Mariënborn 

 Notulist  : Carmen Willems 
 Aanwezigen  : Wilma Meulendijks - van den Brand, Rik Buser, Carmen Willems, Marga 

 Bergsma, Patricia Put (vanaf 20:00 uur) 
 Gast(en)  : 
 Mailadres  :  mr.demarienborn@floresonderwijs.nl 

 1.  Opening vergadering 

 2.  Overlegpunten zonder directie 

 a.  Sollicitatieprocedure nieuwe directeur 
 Wat vinden we belangrijk: een zowel zakelijke als communicatief sterke en warme 
 persoonlijkheid, die de toegankelijkheid van de Marienborn een gezicht geeft. Iemand die 
 zorgt voor verbinding tussen team, leerlingen en ouders. 

 b. MR pagina website 
 de website is geupdate. De notulen zijn goed vindbaar nu. 

 c. Voorbereiden punten directie 

 3.  Overlegpunten met directie (vanaf 20:00 uur) 

 c.  5 gelijke dagen model: stappenplan wordt toegelicht door Patricia 

 De eerste stap is draagvlak creëren in het team. Dit kan binnenkort bij een overleg 
 besproken worden. Daarnaast moet bekeken worden of/per wanneer er genoeg uren door 
 alle groepen gemaakt worden om zo'n rooster doorgang te kunnen laten vinden. Stel dat er 
 draagvlak is bij team, dan is de volgende stap om draagvlak bij ouders te peilen. Er komt 1 
 coördinator vanuit de school die dan ook voor ouders aanspreekpunt is. Het is belangrijk om 
 verwachtingen goed te managen en tijdig te communiceren richting ouders. 

 d. Stand van zaken communicatiebehoefte m.b.t. Corona: 
 We gaan met het team een besluit over nemen over hybride onderwijs mbt ziekte of corona 
 en communiceren naar ouders. 

 Agendafunctie Social schools is geactiveerd: dit wordt gecommuniceerd richting ouders. 

 Hoe gaat voorzien worden in communicatiebehoefte vanuit ouders 
 over niet Corona gerelateerde zaken? 
 Patricia heeft een communicatie-planning gemaakt. De leerkrachten hebben dit opgenomen 
 en dit loopt. Patricia maakt hier gezamenlijk met speciale data een regelmatig schrijven 
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 richting ouders van. Ouders vinden het fijn dat er regelmatig updates zijn. Tijdige 
 communicatie van belang als er vanuit ouders ook inzet gevraagd wordt. Ook vinden zij het 
 fijn dat er weer de mogelijkheid is om naar binnen te gaan. Het is belangrijk dat over de 
 school als geheel gecommuniceerd gaat worden. 

 e. Stand van zaken ambities en doelen jaarplan 2021-2022 
 We hebben een aantal punten prioriteit gegeven. We zijn bezig met EDI; een intensief traject 
 in scholing. Ook bij lesson-study zijn we bezig met EDI en we herschrijven de lessen van 
 rekenen in EDI. In de wacht met vraaggestuurd leren, de docent is ziek. 

 Voor de meerjarenbegroting wordt een overleg gepland met de verantwoordelijke bestuurder 
 van Flores over de benodigde structurele bezuiniging. Namens de MR zullen Carmen en 
 Marga dit overleg bijwonen. Patricia Put zal vanuit haar rol als directeur ook aansluiten. 

 g. Overzicht ingekomen klachten afgelopen jaar 
 Geen klachten binnengekomen. Het is wel goed dat de ouders wel de route weten waar ze 
 of bij wie ze met een klacht of een vraag terecht kunnen. Vanuit de MR zal een update naar 
 ouders gecommuniceerd worden over waar ouders terecht kunnen bij klachten. 

 h. Omgeving school / veiligheid 
 Het gaat over het kruispunt Beukenlaan/Jonkheer Niedermeyer laan. Het is een probleem 
 om de continuïteit te waarborgen van klaarovers. Daarnaast is het belangrijk dat ouders er 
 op gewezen worden dat ze veilig hun kinderen afzetten. Vanuit de MR zal richting ouders 
 gecommuniceerd worden om hen alert hierop te maken. Daarnaast zal Patricia bij de 
 directeur van de Marlijn navragen of zij wellicht in gesprek is met de gemeente als het gaat 
 om verkeersveiligheid rondom de basisscholen De Mariënborn en De Marlijn. 

 4.  Sluiting 

 Volgende vergadering:  dinsdag 17 mei 19:30 uur 

 Actielijst 

 Wat  Wie 
 Het bespreken van het draagvlak van het 5 gelijke dagen model  Patricia 
 Navragen per wanneer we eventueel zouden kunnen starten 
 met 5 gelijke dagen model  Patricia 
 Overleg met De Marlijn en de gemeente over verkeersveiligheid 
 Patricia 
 Communicatie agendafunctie social schools  Patricia 
 Communicatie naar ouders over veilig halen en brengen en over 
 klachtenprocedure  Wilma 
 Bijwonen medezeggenschapsmiddag GMR - MR 13 april  Marga 
 Overleg over meerjarenbegroting met bestuur Flores  Patricia, Carmen 

 en Marga 


