Veluwelaan 47
8443 AJ Heerenveen
0513 – 63 19 48
email mr.obsroute0513@ambion.nl

Notulen MR-vergadering donderdag 27 januari 2022

Aanwezig:
Gast:

Sita Hofma, Marrit Kuiper, Nico van der Wal
Harmke de Jager, José van der Laan, Aaltje Krist
Rina Franke

1. Opening en vaststelling agenda
Om 19.30 uur opent de voorzitter de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
2. Ter vaststelling
• Notulen vergadering 08-11-2021
De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld en zullen op website en ouderportaal
worden gepubliceerd.
• De MR-vergadering van 17-03-2022 wordt verplaatst naar maandag 14-03-2022.
Hiermee stemt iedereen in.
• Schoolondersteuningsprofiel
De intern begeleider, Tiny Smit, is helaas ziek. De presentatie en uitleg zal
doorgeschoven worden naar de volgende vergadering 14 maart.
3. Mededelingen school
• Vertrek José
José van der Laan heeft vanaf 1 februari een nieuwe baan op It Oerset. Petra Bos is uit
de sollicitanten als opvolgster gekozen.
Nico: waarom is voor haar gekozen?
Aaltje legt dit uit. De hele commissie was unaniem in de keuze voor haar. Zowel op basis
van de brief als persoonlijkheid voelde zij als ‘best passend’ in het team.
• Mijn Rapport Folio
School wil hiermee gaan starten in juni van dit schooljaar. In februari zal het ‘oude’
rapport dus nog ingevuld worden. In de komende maanden zal door een werkgroep
onderzocht worden welke groepen op welk moment kunnen starten met het nieuwe
rapportfolio. De groep 8 zal in ieder geval nog afsluiten met het oude rapport.
• PR
We zijn druk bezig om de school meer te promoten en ons onderwijsconcept beter uit te
dragen. Er is bijvoorbeeld een Instagram account gemaakt.
Marrit: Instagram en Facebook zijn voor eigen ouders. Maar hoe bereik je nieuwe
ouders?
Rina: bijvoorbeeld door vaker een berichtje in de krant zetten. Er is ook contact met
iemand van het Jeugdjournaal voor het maken van een item over onze school.
• Ruimtegebruik MFC
Bij de bouw van de MFC is geen rekening gehouden met groei! Er is een gebouw
gemaakt dat recht doet aan ons TOM-onderwijs. Maar omdat de gemeente echter rekent
sec op meters waar de scholen recht op hebben, betekent dit dat Spring! op basis van
hun huidige leerlingenaantal, volgens de gemeentelijke verordening, recht heeft op meer
meters dan ze op dit moment in het gebouw hebben. Dit heeft als consequentie dat zij
nu een lokaal krijgen binnen onze benedenverdieping.
Rina en de Voorzitter van College van bestuur, Ingrid Janssen zijn druk mee bezig om
hier een oplossing voor te bedenken, zodat iedere school in het MFC weer haar eigen
ruimtes zullen hebben.

• Horizontaal bandlezen
Bevalt erg goed en dus gaan we hier mee door. Komende tijd is ons speerpunt het
samenwerkend leren.
• Formatie
De bekostiging wordt iets anders omdat de teldatum verschoven wordt van 1 oktober
naar 1 februari in een schooljaar. De aanwas van de kleuters is op dit moment iets
minder dan de afgelopen jaren. Toen waren het heel grote groepen.
Sieta: gaan de grote groepen 3 en 4 volgend schooljaar weer verdeeld worden in twee
groepen?
Antw.: in principe worden de units altijd weer verdeeld aan het begin van een schooljaar.
• Ambitieformulier
Alle personeelsleden van Ambion hebben een zgn. ambitieformulier ontvangen waarop ze
kunnen aangeven waar hun ambities liggen en hoe ze hun toekomst zien bij Ambion.
4. GMR
A.s. maandag 31 januari is de volgende plenaire vergadering. Sita vertelt wat er is
besproken in de vergadering van het dagelijks bestuur van 13 januari jl. Ze vertelt dat
Margo Brouwer de contactpersoon is voor de zgn. Nieuwe School.
Rina geeft enige uitleg over wat dit concept inhoudt.
5. Rondvraag
Nico: bij het brengen en halen van de kinderen wordt de verkeersveiligheid niet altijd in
acht genomen. De kiss and ride straat bijvoorbeeld wordt niet gebruikt zoals het de
bedoeling is.
Antw.: Ouders zijn erg hardnekkig in het dubbel en foutparkeren. Er wordt geregeld door
conciërge en Rina daar gestaan en er wordt in het ouderportaal aandacht aan besteed,
maar je draait je om en de auto’s staan weer dubbel geparkeerd.
Nico; stopverbod misschien?
Rina: zal dit opnemen met de directeur van Spring! en zal het opnieuw in het
ouderportaal zetten.
Sieta: Er stonden op enig moment voor 14.00 uur pionnen die er volgens Spring!
moesten blijven staan vanwege de kleuters die naar buiten kwamen.
Antw.: dat is niet de bedoeling, die moeten om tien over twee pas worden neergezet.
Rina zal bovenstaande oppakken met de buren en de ouders.
Marrit: misschien wel handig om een MR whatsapp groep te maken, zodat er snel
overlegd kan worden. Alied zal deze aanmaken.
Marrit: is er al een opvolger voor José?
Antw.: nog niet.
Marrit bedankt José voor haar inzet en wenst haar veel succes. En geeft haar de mooie
woorden mee door die haar dochters over haar zeiden.
6. Sluiting
Om 20.30 uur sluit de voorzitter de vergadering.

