MR vergadering 9 mei
Aanwezig: Miriam Akkermans, Carina Röttgering, Melanie van de Manakker, Erik
Notulist: Jürgen Marti
Mededelingen GMR:
Sollicitatieproces is opgestart voor werving nieuwe directeur Maashees/Holthees. GMR en/of MR
kunnen een rol spelen in dit proces. Vanuit Maashees biedt Jürgen aan hier een bijdrage aan te kunnen
leveren.
Kennismaking Erik:
De MR heeft tijdens de vergadering kennisgemaakt met Erik, onze nieuwe interim directeur.
Traject omgang met krimp:
Na de kennismaking zijn we als MR direct de diepte ingegaan met Erik en hebben we hem bijgepraat
over het lopende traject en de vervolgstappen. Eerste stap is het vormen van een werkgroep van ouders
die de school en MR adviseren over de toekomst van het onderwijs in Maashees.
We hebben gesproken over het doel en de opdracht van deze werkgroep en de vorming hiervan.
Voor het oprichten van de werkgroep zijn de volgende stappen afgesproken, waarbij het fijn is om te
melden dat Lenny de Ruiter en Laura Heijmans zich reeds aangemeld hebben hiervoor.
 We sturen een reminder naar de ouders waarvan de kinderen nog niet op school zitten, maar die
wel uitgenodigd zijn voor de info avonden begin van het jaar
 Wanneer hier binnen 1 week geen reactie komt, vragen we Laura en Lenny om zelf ook actief
mensen te vragen.
 Komt hier niks uit, bespreken we in eerstvolgende MR onze vervolgstappen.
De werkgroep kan in elk geval altijd advies inwinnen bij Erik en bij enkele leden van de dorpsraad.
De eerste deel opdrachten voor de werkgroep zijn als volgt:
Opdracht 1:
Wat kan en mag in de breedste zin van het woord rondom openhouden van de school,
leerlingaantallen, docentenveiligheid, fusie etc etc (hier kan veel info opgehaald worden
bij Erik)
Opdracht 2:
Maak inzichtelijk welke taken er niet meer door school uitgeoefend kunnen worden als
de school nog kleiner word.
Opdracht 3:
Inventariseer wat de wensen en eisen rondom het onderwijs zijn bij de huidige en
toekomstige ouders en bij andere dorpsgenoten.
Zoals het er nu uitziet is dit de situatie voor de komende 4 schooljaren:
17/18 Gewoon huidige systeem met 3 groepen
18/19 Gewoon huidige systeem met 3 groepen, waarbij wel de reserves van SKOV worden ingezet voor
behoud van dit systeem
19/20 3 Groepen systeem niet meer mogelijk en moet er een ander concept ingevoerd worden
20/21 Bij aanmelding van alle nieuwgeboren baby’s van dit jaar is 3 groepensysteem mogelijk..
Divers:
Het vakantierooster voor 2017/2018 moet nog voor de zomer bepaald worden. Erik heeft hiervoor nog
overleg met het MT van SKOV.

De aanwezigheid van de directie op school wordt snel opgenomen in de nieuwsbrief, zodat iedereen kan
zien wanneer Erik aanwezig is in Maashees.
Er is geen slotavond. Wel is er het jaarlijkse uitzwaaien en ‘uitglijden’ op het schoolplein om 15.00u op
de laatste schooldag. De ouders zijn hier natuurlijk van harte voor uitgenodigd.
23 mei is er een gezamenlijk vergadering met AC. Dit is een vergadering georganiseerd door MR, dus MR
notuleert. De 2e vergadering van een nieuw schooljaar is ook gezamenlijk, maar dan op initiatief van de
AC ivm hun presentatie jaarverslag en begroting. Zij notuleren dat overleg dan ook.

