Notulen MR vergadering 28 mei 2019
Aanwezig: Tineke Stellingwerff, Bernarda Wijna, Lammert Kingma, Feikje van der Weide, Els Koopman
Nynke Bokma.
Aanwezige ouder: Baukje de Vries
Notulen 4 februari 2019: zijn goedgekeurd en op de website geplaatst. Bernarda zal ervoor zorgen dat
het juiste schema van aftreden ook op de website wordt geplaatst

Schoolzaken:
De voortgang van de sociale veiligheid in en rond de school wordt besproken.
De methode van de Vreedzame school wordt aangeschaft en op 4 juni is er een informatieavond voor de
ouders.
Volgend school jaar zal er gestart worden met deze methode.
Samenvoegen van onderwijsteams (OT).
Doel van de Gearhing is om grotere OT’s te krijgen om zo de krimp op het platteland tegen te gaan.
De Gearhing zorgt ervoor dat het invoeren van grotere OT’s zorgvuldig gebeurt en gelijkmatig wordt
doorgevoerd.
De vraag of er ook werkdruk verzwaring voor de loco’s en leerkrachten komt. Dit is niet de bedoeling.

Werkgroep verkeersveilige school:
De gemeente is geweest en er is gesproken over extra parkeerplaatsen
Er is een verkeersdeskundige geweest en deze komt met een advies. Er worden nog filmopnames rond
om de wegen van en naar school gemaakt om zo de verkeersituatie in beeld te krijgen.
Groepindeling schooljaar 2019-2020:
Het was een zeer moeilijke puzzel om de groepsverdeling rond te krijgen.
Bernarda legt uit waarom voor deze opzet is gekozen. In de nieuwsbrief naar de ouders wordt deze
uitleg ook gezet. Voor de MR is het plaatje duidelijk en zij zijn akkoord met de indeling.
Rondvraag:
Lammert vertelt dat dorpsbelang druk bezig is met de gemeente over het onderhoud van het groen in
Winsum. Er wordt momenteel weinig onderhoud gepleegd en dat is wel te zien. Hij zal melden dat dit bij
de school ook het geval is.
Volgende vergadering 11 juni om 15.30 is een korte vergadering over de vakantieregeling
Notulen MR vergadering 11 juni 2019
Aanwezig: Tineke Stellingwerff, Bernarda Wijnia en Nynke Bokma.
Afwezig met kennisgeving Lammert Kingma
Op 11 juni is de vakantieregeling van 2019-2020 besproken en deze is goedgekeurd door de MR.
Lammert heeft de stukken op de mail gekregen en deze ook goed gekeurd.

