Veluwelaan 47
8443 AJ Heerenveen
0513 – 63 19 48
email mr.obsroute0513@ambion.nl
Notulen MR-vergadering maandag 14 maart 2022

Aanwezig:
Gasten:

Sita Hofma, Marrit Kuiper, Nico van der Wal
Harmke de Jager, José van der Laan, Aaltje Krist
Rina Franke, Tiny Smit (online)

1. Opening en vaststelling agenda
Om 19.40 uur opent de voorzitter de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
2.

Ter vaststelling
• Notulen vergadering 27-01-2022
De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld en zullen op website en ouderportaal worden
gepubliceerd.
• Werkdrukmiddelen (ter instemming personeelsgeleding)
Rina legt uit wat dit voor financiële middelen zijn. Het team heeft besloten om uit deze middelen een
deel van de conciërge, een deel van de administratie en een deel van de onderwijsassistent te
bekostigen. De MR personeelsgeleding gaat hiermee akkoord en stemt in.
• Vakantierooster Ambion (ter advies)
De MR heeft geen vragen en geeft positief advies.
3. Schoolondersteuningsprofiel (ter instemming MR)
De intern begeleider, Tiny Smit, geeft eerst een algemene uitleg hierover. Dat het bestaat uit een
basisondersteuning (verplicht voor iedere school) en een schoolgebonden ondersteuning. De ene
school kan een andere ondersteuning aan leerlingen bieden dan een andere school, bijv. op het
gebied van dyslexie. Hierdoor kunnen ouders gericht kiezen welke school zij geschikt achten voor hun
kind. Het schoolondersteuningsprofiel is bindend. Als je als school een extra ondersteuning hierin
vermeldt, ben je ook verplicht dit aan te bieden aan leerlingen.
Tiny biedt aan om samen met de MR-leden eens met elkaar te praten hierover. Waar loopt school
tegenaan, wat zou beter kunnen, wat vinden de MR-leden ervan?
MR-leden vinden het een duidelijk leesbaar en prettig document. Er zijn geen vragen en ze stemmen
unaniem in.
4. Schooljaarplan 2021-2022
Rina is blij en tevreden dat het ondanks alle corona perikelen (veel ziekte, weinig invallers) toch goed
gaat met de kinderen en met het team.
De MR-teamleden beamen dit. De kinderen tonen veel veerkracht vinden ze.
Marrit: kinderen hebben misschien veel veerkracht, maar hoe zit het met de leerkrachten?
Antw.: baat bij rust op school, als de kinderen het fijn hebben, dan is het werken ook fijner.
Nico: kinderen zijn ook flexibeler geworden de laatste jaren en zijn er ook aan gewend om online les
te krijgen.
5.

Mededelingen school
• Lief en leed personeel
Veel personeelsleden ziek of ziek geweest.

• Lokaal Spring!
Rina is druk bezig om voor elkaar te krijgen dat Route 0513 de ruimte weer terugkrijgt op de
benedenverdieping van de school.
• Bezoek commissaris van de koning
Arno Brok komt op onze school kijken hoe ons onderwijs wordt vormgegeven. Het bezoek zal eind
maart plaatsvinden.
• MR-teamgeleding
Willemijn Smit zal Jose van der Laan vervangen in de MR.
6. Mededelingen GMR
Besproken is o.a. de formatie voor het volgende schooljaar. Er is een concept inspectierapport
binnen gekomen en er komt een extra thema-avond voor de GMR-leden over Ambion 2.0.
7. Rondvraag
Nico: zou Route 0513 excellente school kunnen worden? Je moet dan uniek zijn in je
onderwijsconcept en dat is Route zeker.
Antw.: zou mooi zijn, maar het is wel een pittig traject voor je excellente school bent en bovendien
kan een school daar alleen voor in aanmerking komen als het predicaat ‘goed’ al is gehaald.
8. Sluiting
Om 20.20 sluit de voorzitter de vergadering.

