
 
 

 

Notulen MR 

Een school waar elk steentje uniek mag zijn! 

 

 

Notulen van de MR-vergadering 8 juni 2020 
 
Aanwezig: Jan, Sandra, Erik, Tine, Eelkje, Marianne en Neeltje GMR) 
Afwezig: Tietsia 
   
Notulist: Erik 
 

1. Welkom en opening: 
Eelkje opent om 19.31 uur de vergadering met een lied.  
Hieronder de link: 
Stil is de straat overal (lied 1003) - extra coupletten in de tijd van corona 
https://www.youtube.com/watch?v=7kQizeCIXvc 
 

2. Mededelingen voorzitter + ingekomen stukken 
Sinterklaasviering en zwarte piet 2021 zou nog besproken worden, maar omdat we dit samen met 
schoolcommissie zouden bespreken schuiven we dit door naar de eerste vergadering van volgend schooljaar. 
 

3. Vaststellen agenda: 
Klokurentabel heeft Jan nog een opmerking over 

 
4. Verslag 20 april 2020: Is goed gekeurd 

 
5. GMR 2019-2020: 

Jaarverslag voor Slotvergadering MR op 8 juni 2020 

 Idee voor bijscholing GMR/MR; CNV cursus ‘IKC vorming’ (april) ook voor MR-leden(ging niet 
door vanwege Corona). 

Belangrijk om te noemen: 
Zo langzamerhand komen de organisatiestromen van PCBO en OPO bij elkaar en worden bestuurlijke en 
administratieve zaken van de holding met elkaar vervlochten waar dat kan. Uniformiteit wordt zoveel mogelijk 
gezocht.  
Bijvoorbeeld op gebied van: 

 Personeelsbeleid/administratie (HRM), Klachtenregeling medewerkers, ERD Ziektewet door 
GMR. Nieuwe ARBO partner Human Capital. 

 financieel beleid (begroting, bestuursformatieplan) 

 Professionalisering/loopbaanbeleid van medewerkers (scholing, opleiding, vergoeding, 
vervanging, Adenium academie) 

 Arbeidsomstandigheden beleid (Arbo, preventie van ziekte, RI&E, welzijn) 

 Vitaliteitplan is nieuw, ter instemming bij de GMR (teambuilding, sportieve activiteit, 
bedrijfsfitness, fietsplan, verbeteren van vakbekwaamheid, € 100 te besteden) 

 
Vakantieregeling 2020-2021 ligt ter instemming bij de GMR  
 
Strategisch beleidsplan 2020-2024 is in januari akkoord bevonden. SBP is uitgewerkt door 7 expeditieteams. 
Voorzitters zijn de KZM-ers van Adenium, aangevuld met directeuren. Het laatste expeditieteam wordt gevormd 
door Bestuurders, 5 directeuren en 5 teamleden. Team ‘Samenwerken in Adenium’. De overige expeditieteams 
hebben de opdracht om ook alle Adenium collega’s actief of informatief te betrekken. 
Vanuit het SBP wordt het beleid voor 4 jaren bepaald. Scholen schrijven een schoolplan (4 jaar) en een 
schooljaarplan (1 jaar) op basis van dit SBP. 
IKC vorming is een grote pijler. Professionalisering en onderwijsverbetering en vernieuwing ook. 

https://www.youtube.com/watch?v=7kQizeCIXvc
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Bestuursformatieplan 2020-2021 akkoord GMR. 
Er is krimp te zien tot 2023. Daarna zullen de leerlingaantallen op de 
Drachtster scholen stabiliseren of groeien. 
Adenium is financieel gezien gezond met voldoende reserves. 
Waarschijnlijk wel negatieve gevolgen Coronacrisis te voorzien 
(personeelsinvestering bij ziekte, weinig groei van investeringen) 
 
Inspectie: alle scholen van Adenium in basistoezicht 
 
Begroting PCBO Smallingerland 2020-2024 positief advies GMR. Kritisch volgen of 
financiering van ICT zaken wel prioriteit heeft en houdt (we zien een dalend investeringsplan). Er worden 
extra investeringen gedaan in kwaliteiten van medewerkers en begeleiding van starters (uit financiële reserves). 
Geldt vooral voor scholen die zwak dreigen te worden.  
Er is een dalend ziekteverzuim bij kortdurend ziek zijn. Langdurig ziek zijn blijft aan de hoge kant. Zal dalen bij 
ontbinding van enkele contracten wegens arbeidsongeschiktheid na periode van 2 jaar. 
 
Medezeggenschapsstatuut ligt ter instemming bij de GMR. Ook voor de MR! 
 
Ter instemming liggen nog (10-06 en 25-06): 

 jaarverslag 2019 
 Een leven lang ontwikkelen 
 Arbeidsomstandigheden beleidsplan 
 Actualiseren directiefuncties/ adjunct (CAO). Dit vanwege 3-deling in soorten directiefunctie (directeur, 

dir IKC, adjunct). Functieboek en schalen voor opgesteld. Moet uiterlijk 1 november 2020 zijn afgerond. 
 Vitaliteitplan 
 Regeling jubilea en attenties afscheid ed. (vervangt Lief en Leed). Pensionering, afscheid van school, of 

vereniging, jubilea ed.) 
 Vakantieregeling 2020-2021 

 
Toekomst: onderzoek naar fulltime hoogbegaafdheidonderwijs 
KLUSKLAS: Adenium tippen voor deze optie(gaat Neeltje doen)! 
 

6. Info directie: 
Lief: 
Fijn dat alle leerlingen weer aanwezig zijn op school. 
Leed:  
Gedoe brede school de Wiken. Vernielingen en bord kapot getrapt van de school. Er wordt een spoedoverleg 
gehouden met politie, gemeente en school. Kans op cameratoezicht is nihil. 
Formatie: 
MR krijgt de volgende stukken te zien vanuit de directie: 

 Groepsverdeling 2020-2021 

 Verdeling van de leerlingen en leerkrachten over de groepen 

 Extra taken 
Schoolplan: 
Jan heeft het schoolplan aangepast na de ingekomen op en/of aanmerkingen vanuit de vorige MR-vergadering. 
Onderwijskundig jaarverslag 2019-2020: 
Is ingezien door de MR en na op en/of aanmerkingen goedgekeurd. 
Klokurentabel: 
De vakken zijn opgesplitst. 
Er zijn wat andere methoden voor het volgende schooljaar zoals die van, Engels en wereldoriëntatie. 
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7. Verantwoording schoolgelden: 
Deze brief wordt vermeld in de nieuwsbrief en los verzonden per mail 
aan de ouders. 
 

8. Schooljaarplan + onderwijskundig jaarverslag: 
MR gaat akkoord hiermee. Sandra maakt hier een officieel papier van. 
 

9. Schoolgids 2020/2021: 
Marianne is hiermee bezig geweest. De schoolgids is compacter geworden 
doordat er wat punten uit zijn gehaald die niet noodzakelijk zijn hier voor.  
Praktische informatie, hier komt in te staan per letter waar wat over gaat. 
De volgende vergadering zal deze gepresenteerd worden. 
 

10. Schoolkalender: 
 Deze is goedgekeurd 
 

11. Rondvraag:  
Punt zwarte piet: vergadering 31 augustus. 
 

12. Sluiting:  
Sandra sluit om 21: 40 de vergadering. 
 


