Medezeggenschapsraad
Verslag
Datum: 21 januari 2020
Tijd: 19:30 uur
Locatie: CBS de Sprankel, Stiens
Aan: Taco Jan Osinga (TJO), Jaap Overeen (JO) Maria Reitsma (MAR), Gerry
Grupstra (GG), Froukje Fink (FF) Tea v/d Laan (TL), Renske de Boer (RB), Eline
Jansma (EJ)
Gast: Jehannes Bokma (JB)
1. Opening
TJO opent de vergadering met een verhaal uit het boek van Lama Michel Ripoche.
2. Vaststellen agenda
JO zal een update geven vanuit de GMR bij punt 8a.
3. Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken.
4. Notulen 19 november 2019
De notulen worden vastgesteld.
JO geeft aan dat de kascontrole van de ouderbijlage nog gepland moet worden.
5. Verslag 19 november 2019 ter publicatie
Het verslag wordt met een kleine aanpassing bij punt 7 vastgesteld.

6. Mededelingen vanuit de directie
a. Personele bezetting
JB geeft aan dat er veel gecommuniceerd is binnen het team, de MR en de ouders
om de bezetting voor dit schooljaar rond te krijgen. Het plan, zoals het gepresenteerd
is, is van start gegaan na de kerstvakantie. Het was een lastige puzzel om te maken,
het geeft zeker druk op het team, maar tot nu toe is het nog te doen. Uiteraard houdt
dit de aandacht van JB en het team.
b. Formatie 2020/2021
Het leerlingenaantal in 2019 is ten opzichte van het vorige jaar iets gestegen. Toch
heeft dit geen effect op de formatie die beschikbaar is voor het volgende schooljaar.
Er wordt nu gewerkt aan de formatie voor 2020/2021.
c. Staking
JB heeft alle ouders geïnformeerd over het besluit van het team om op vrijdag 31
januari te staken. JB vraagt of de MR-leden hun reactie willen geven en/of zij al
reacties van ouders hebben gehoord. De MR geeft aan dat de mail helder was en
door de onderbouwing de beslissing ook begrijpelijk.

7. Schoolplan
Het schoolplan is voor de deadline van 31 december 2019 ingeleverd. Mochten er
naar aanleiding van deze bespreking nog aanpassingen nodig zijn, dan zal JB een
gewijzigde versie aanleveren aan het ministerie.
De MR stemt in met het plan en TJO tekent namens de MR voor akkoord.

8. Wat verder ten tafel komt
a. Update GMR
Op 10 februari is er weer een cursus voor nieuwe MR-leden. MAR zal hieraan
deelnemen.
b. Evaluatie/enquête continurooster
JB geeft aan dat zijn voorkeur uitgaat naar het bespreekbaar houden van dit punt in
het team in plaats van een brede enquête te houden onder de ouders.
De MR geeft JB het advies om dit ook eens te peilen in het team en wellicht iets over
de evaluatie in het team te vermelden in de nieuwsbrief.
JB geeft aan dat hij dit met het team zal bespreken en de MR een terugkoppeling zal
geven.
14. Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
15. Sluiting
TJO dankt eenieder voor zijn/haar aanwezigheid en inbreng en sluit af met Lied 256
uit het Liedboek.

