
Notulen Agenda MR vergadering 9 Wieken woensdag 11 juli 2018 

1. Opening en welkom 
Jeroen heet ons welkom en in het bijzonder Carien v.d Werf-Baas.  
Carien heeft zich beschikbaar gesteld en vervangt Silvia.  
Silvia neemt zoals bekend afscheid van de MR. De MR geeft aan graag  
nog eens van haar capaciteiten gebruik te willen maken. 
Ook Jaap Rosema, die op uitnodiging van de MR is aangeschoven, wordt 
van harte welkom geheten. 
2. Rondje langs de velden, input voor de vergadering: g.b. 

3. Ingekomen stukken / mededelingen. 
Jeroen haalt nog even de ouderavond van 10 juli jl. aan. Hij geeft    
explicitiet aan vandaag gewoon in zijn rol als voorzitter van de MR aan 
tafel te zitten, dit in tegenstelling tot zijn bijdrage als vader tijdens de 
bewuste avond. 
      

 Jaarverslag van de MR van Silvia is goed bevonden en wordt op de 
website geplaatst. 

 MR notulen niet up to date op de website. Maria gaat dit 
bijwerken. Ellis gaat dit vanaf het volgend schooljaar voor ons op 
de website zetten.  

4. Notulen vorige vergadering d.d.  22-05-2018  
 Opmerking n.a.v Onderhoudsplan. 

 Er wordt een CO2 unit op het dak geplaatst in de herfstvakantie 
door het Bedrijf 1232, technisch bureau. 

 Met ingang van het volgend jaar wordt er ook gebruik gemaakt van 
lokaal 5. Deze moet in het onderhoudsplan meegenomen worden. 
Jeroen en Maria komen hier met Jaap op terug. We zouden het fijn 
vinden om een schuifdeur in de lokalen te krijgen om zo een 
flexibele ruimte te creëren.  

 De onderbouw heeft nieuwe toestellen gekregen voor het 
speellokaal, deze is inmiddels ingericht. 

De stukken van de MR staan nu nog op een eigen One drive account 
van de MR, na de zomervakantie komen ze op de One drive van 
office365. 
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De notulen worden goedgekeurd. 

5 Formatieperikelen.  
Procedure interim schoolleider. 
 Jaap erkent dat er dat in het stappenplan voor het benoemen van   
 een interim schoolleider voor de 9 Wieken de adviserende rol van de    
 MR is overgeslagen. Hij was hier niet van op de hoogte en biedt 
daarvoor zijn excuses aan. Silvia geeft nogmaals aan dat het jammer is 
dat er stappen zijn overgeslagen en het belang van een zorgvuldige 
procedure, juist voor de obs 9 Wieken. Dit gezien de historie en vooral 
nu L&E besloten heeft om de 9 Wieken niet mee te laten gaan naar de 
Tirrel. Het is belangrijk dat zicht- en voelbaar wordt dat er geïnvesteerd 
wordt in onze school en dat daarbij het team en de MR betrokken en 
goed geïnformeerd blijven. 
Jaap licht vervolgens een door P&O en hem opgesteld stuk toe waarin 
staat hoe Corjan v.d. Veen als als kandidaat voor onze Interimfunctie 
naar voren is geschoven. Hij vertelt over zijn ervaringen met en 
verwachtingen van Corjan. Deze zijn positief.  Op basis van deze 
toelichting besluit de MR dat we verder kunnen in het proces en samen 
met het team graag kennismaken met Corjan. 
Jaap geeft aan zich naast de Tiggeldobbe ook verantwoordelijk voor 
deze school te voelen en is eindverantwoordelijk voor het reilen en 
zeilen van de school. Dit uiteraard in goede samenwerking met de 
schoolleider.  
De MR geeft nogmaals aan dat de door L&E gekozen constructie met 
directeuren en schoolleiders bijzonder te vinden en meer specifiek dat 
het ons een lastige rol lijkt zowel directeur van de Tiggeldobbe als de 9 
Wieken te zijn. Beide scholen zitten in 1 dorp en zijn elkaars 
“concurrent”. Dat is voor ons gevoel toch een iets andere situatie dan 
bv de scholen in Adorp en Sauwerd. Jaap geeft aan dat hij dat 
persoonlijk niet als moeilijk ervaart maar ook dat de huidige constructie 
L&E breed onderwerp van evaluatie is.  
 
Procedure nieuwe lkr. groep 5 
De tot dusver gevolgde procedure wordt uitgebreid besproken. De 9 
Wieken schijnt achter het net te vissen bij de invulling van L&E breed 
gestelde vacatures waardoor geschikte kandidaten al elders benoemd 
zijn. 
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Procedure Intern begeleiders: 
Op dit moment zijn er geen IB’ers beschikbaar.  
- L&E breed proberen we voor intern begeleiders nu banen clusteren 
om deze aantrekkelijker te maken.  
- Er wordt contact opgenomen met het VCPO voor mogelijke    
  samenwerking 
- Netwerken inschakelen  
- Inhuren IB-ers via extern bureau 
Onze huidige IB’er heeft gelukkig aangegeven zolang nodig in ieder 
geval 1 middag in de week op de 9 Wieken aanwezig te zijn. 
 
Procedure groepsverdeling: 
De formatie die er nu ligt is goed besproken met het team en 
vervolgens door Maria als schoolleider besloten. Voordat deze naar de 
ouders ging had ook de voltallige MR hierin meegenomen moeten 
worden. Dit is niet gebeurd. 
Er is een ouderavond geweest waarin uitleg/toelichting is gegeven hoe 
we tot deze keuze zijn gekomen. Op de ouderavond kwam naar voren 
dat men twijfelt aan o.a een goede communicatie en overdracht bij drie 
leerkrachten op 1 groep. 
Hoe nu verder: Maria geeft een terugkoppeling naar de ouders via de 
Nieuwswiek en er wordt afgesproken dat er iedere MR vergadering een 
evaluatiemoment is over hoe het loopt in de groepen. 
 
Voor de MR lijkt het of er zich een patroon aftekent. We spreken onze 
zorg uit over het kunnen invullen van een duidelijk profiel voor de 9 
Wieken (er moet immers echt iets te kiezen zijn voor de inwoners van 
Winsum op het gebied van openbaar onderwijs) wanneer er rondom de 
invulling van de formatie (weer) gedoe is. Kwaliteit van onderwijs staat 
en valt met de juiste condities en randvoorwaarden. Het is de 
verantwoordelijkheid van de directeur en schoolleider om voor die 
condities en randvoorwaarden te zorgen. Het is de taak van de MR om 
hierin kritisch te blijven meesturen. Dat vereist een heldere, duidelijke 
lijn en open communicatie met waardering voor elkaars rol en bijdrage. 
 
De MR wil daarnaast graag een herbevestiging dat de 9 Wieken blijft 
bestaan. De koers blijft hetzelfde geeft Jaap aan. Er ligt geen enkel plan 
dat deze school zal sluiten binnenkort!  
Afgesproken wordt dat MR en directeur elkaar scherp blijven houden 
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en elkaar aanspreken wanneer zaken te snel of niet naar wens 
verlopen. 
Jeroen bedankt Jaap voor zijn komst en geeft aan dat de MR de vinger 
aan de pols zal houden en regelmatig hierop terug zal komen. 

7.Schooljaarverslag 2017-2018,schoolgids 2018-2019 en  
 schooljaarplanning 2018-2019 
Maria heeft van verschillende mensen feedback/input gekregen. Zij 
gaat hiermee verder zodat er in september een klap op gegeven kan 
worden. 

8. GMR 
Catrien geeft het activiteitenplan van de GMR aan Jeroen. Zij gaan hier 
samen naar kijken zodat deze synchroon loopt aan die van de MR.  
We zijn officieel geen lid van het VOO als MR/school …dit zoeken we 
uit….. 

8. Rondvraag: nieuwe vergaderdatum is woensdag 19 september 2018 

 


