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Open vergadering 19.30-20.00 – mr leden
19.30 uur – Welkom
19.35 uur – Notulen en actielijst
19.40 uur – Besluit tot instemming: voorstel aanpassing schooltijden
De mr heeft gesproken over de aanpassingen van de schooltijden. Er ligt nog geen officiële
instemmingsaanvraag. Er moet hiervoor eerst een ouderraadpleging plaatsvinden.
Met het aanpassen van de schooltijden wil de school haar bijdrage leveren aan het verminderen van
de verkeersdrukte en het verbeteren van de verkeersveiligheid rondom de Poort. Door de
aanvangstijd te vervroegen, is er ook minder verkeersdrukte het dorp uit.
N.a.v. het voorgenomen besluit tot sluiting van de Winde heeft de mr uit haar achterban de signalen
gekregen, dat er een behoefte ligt bij een continurooster. Ook de directeur heeft deze vraag gekregen.
De mr vraag zich af of instellen van een continurooster bij de start van het nieuwe schooljaar haalbaar
en ook wenselijk is. Dit vereist nader onderzoek.
Hoe zou een aanpassing in de schooltijden eruit kunnen zien:
Huidige schooltijden de Winde:
Ma, di, do, vr: 08:30 - 12:00 uur
Woe
08:30 - 12:00 uur

13:15 - 15:15 uur

Schooltijden Waterwilg:
Ma, di, do, vr: 08:30 - 12:00 uur
13:30 - 15:30 uur
Woe
08:30 - 11:30 (gr 1 t/m 4)
08:30 - 12:30 (gr 5 t/m 8)
Voorstel nieuwe Schooltijden de Winde:
Ma, di, do, vr: 08:15 - 11:45 uur
13:00 - 15:00 uur
woe
08:15 - 11:45 uur

19.50 uur – Jaarplan mr 2019 - 2020
Er is een eerste opzet gemaakt met de jaarplanning van de mr. De jaarplanning komt op de agenda
van 5 juni 2019.

Open vergadering 20.00 - 21.30 – met directie
20.00 uur – Update adviesaanvraag / voorgenomen besluit opheffen locatie Sytwinde
De mr krijgt maandag 13 mei een officiële reactie van de bestuurder. Bestuurder heeft bij de
ontvangstbevestiging aangegeven het advies en de aanbevelingen van de mr te zullen overnemen.

20.45 uur – Wijziging schooltijden
De mr is vooralsnog positief over het voorstel de schooltijden aan te passen. Definitieve instemming
vereist een omr-instemmingverzoek een ouderraadpleging.
Er zijn signalen van ouders over een continurooster. Mr en directie willen graag weten hoe breed het
draagvlak hiervoor is bij zowel ouders als het team. Mr raadt daarom aan om het continurooster mee
te nemen in de ouderraadpleging t.b.v. wijziging schooltijden. En een enquête bij het team uit te
zetten. Mr adviseert hierbij de ouderraadplegingen te splitsen in ‘wijziging schooltijden’ en
‘continurooster’, maar deze wel tegelijk te versturen met daarbij een duidelijke toelichting.

21.00 uur Update directie aangaande formatieplan, begroting en werkverdelingsplan
Het formatieplan is nog niet rond. Voor de volgende vergadering krijgt de mr van de directie een
update van de formatie en de daarbij horende begroting.

21.30 uur – Einde en afsluiting

Data vergaderingen 2018 – 2019
•
woensdag 5 juni 19.30 – 21.30
•
donderdag 4 juli 19.30 – 21.30

locatie Sytwinde
locatie Poort

Doorschuiven naar agenda 5 juni
•
Formatieplan, begroting en werkverdelingsplan (PMR)
•
Jaarplan mr

