Notulen MR donderdag 23 september
Aanwezig: Michel, Ron, Anita, Bas, Henriët, Wilma, Henk, Afine
20.00 uur sluit Dimitri van Hekken aan.
1. opening + welkom nieuwe MR-leden
De voorzitter heet de nieuwe leden Welkom in de MR. De leden stellen zich aan elkaar voor.
De MR bestaat nu uit de volgende leden:
OMR:
Michel Evers (voorzitter)
Bas Schrage
Anita Huisman
Henk Huisman
PMR:
Wilma Sterken
Henriët Bulthuis
Afine Huisman (secretaris)
vacature (ZLV)
Ron is vandaag nog aanwezig omdat we in een overgangsfase zitten. De MR stelt voor om Ron in
te zetten als adviserend lid. Hij zou ons goed kunnen helpen aan de technische kant en
begeleiden in de overgangsfase. Stepan van Engeland zou zich graag willen inzetten als
adviserend lid. Hij zou ons kunnen tijdelijk kunnen adviseren vanuit zijn kritische/rationele
denkwijze. Daarna zou hij later kunnen plaatsnemen in de commissie voor de nieuwbouw. De
MR stemt ermee in om deze personen deze functie toe te kennen. Beide kandidaten zullen een
geheimhoudingsverklaring ondertekenen.
Er zijn geen ingekomen stukken vanuit de directie. Deze stukken zijn nog in de maak; de
schoolgids, het schooljaarplan, de school evaluatie en het plan van aanpak NPO-gelden. Deze
heeft het team ook nog niet ontvangen.
3. Mededelingen.
De MR gaat een enquete uitzetten naar ouders en personeel. Het is voor de MR van belang om
goede input te hebben vanuit deze kanalen. Dan is er een duidelijk uitgangspunt en kunnen we
vandaaruit een duidelijke visie en missie creëren. Om te weten waar bij ouders en
personeelsleden vragen of onzekerheden over zijn, gaan we eerst vragen wat zij zelf graag in de
enquete zouden willen hebben staan.

De PMR geeft aan dat ze in het voorjaar een enquete hebben ingevuld over veiligheid. Hierop is
tot heden geen uitslag van bekendgemaakt terwijl hier door de PMR wel naar is gevraagd. De
MR gaat het navragen bij Janet.
3. Gesprek Dimitri
Om 20.00 uur sluit Dimitri van Hekken aan. Dimitri heeft een onafhankelijke rol en luistert naar
de situatie die is ontstaan tussen de MR en de directeur. Dimitri neemt deze input mee in een
gesprek met de directeur bestuurder Friso Kingma van Stichting Baasis.
We sluiten de vergadering om 22.00 uur.
Er is een extra vergadering ingelast op 6 oktober om 17.15 uur in het kantoor van Bas met onze
adviseur Dik Berkhout. De inhoud van deze vergadering betreft het functioneren van de
directeur.
De volgende vergadering die al vaststaat staat gepland op donderdag 28 oktober 19.30 uur in
Zuidlaarderveen.

