
Verslag  MR vergadering    datum 7 november 2017 
 
Aanwezig: 
 ouders MR:  Richard, Ingrid, Dick, Eric, Barend, Harm, Tamara 

ouders OR: Ashnie en Romy (penningmeesters), Jenneke, Ellen, Daniëlle, Sylvia 
 leerkrachten:  Astrid, Bianca, Femke , Liesbeth (notulist) en Karin  
 directie:  Adriana, Madelon  
Afwezig: 
 leerkrachten:  Rebekka 

  

1. Opening  
Welkom voor iedereen, vanavond zijn de MR en OR samen om elkaar te vertellen over de stand van zaken. 
 
De Ouderraad heeft momenteel geen voorzitter. Hun doel is om meer zichtbaar te maken van de activiteiten 
die ze organiseren. Ze zijn gestart met activiteiten rond de Kinderboekenweek. 
Verder merken ze dat er weinig ouderhulp is van de andere ouders. Op dit moment is er voor ongeveer 200 
leerlingen de ouderbijdrage binnen. Binnenkort wil de ouderraad een presentatie geven en een begroting. Er 
is een buffer begroot. 
Tips die ter tafel komen. 

• Informatie via de nieuwsbrief, niet versnipperd maar een totaal overzicht 

• Als er niet voldoende ouderhulp is voor een activiteit, moet deze maar worden afgeblazen, nu vangt 
de ouderraad het vaak op. Bij de kerstkraam op de Uithof was vorig jaar niet voldoende ouderhulp 
en deze is dan ook niet doorgegaan. 

• Er is een fonds van de gemeente voor “bijzondere noden” in Almere. Ouders die de ouderbijdrage 
niet kunnen betalen zouden daar gebruik van kunnen maken. 

• Soms betalen ouders extra voor schoolreisjes zodat andere kinderen ook mee kunnen. 
• Is het een idee om bij de thermometer van de ouderbijdrage erbij te zetten welke activiteiten 

kunnen worden betaald met deze bijdragen? 

In januari moet er weer een kascommissie worden samengesteld die de kas van de ouderraad gaat 

controleren. 

Er is op de Flierefluiter nog een aparte rekening voor de OR. De directie heeft hiervan een bankpas. Deze 

vervalt binnenkort doordat Adriana vertrekt. Het beleid van de ASG is dat er maar één rekening is per school. 

Als de OR rekening wordt overgeheveld naar de ASG-rekening dan gaan betalingen trager omdat het niet 

door de school zelf wordt gedaan. Geen enkele rekening kan ook worden betaald zonder bon. Karin heeft 

inzicht in beide rekeningen. Er kunnen spoedbetalingen worden gedaan en dan is het geld er in ca. 2 dagen.  

Er kan met een kleine kas worden gewerkt. 

2. Opening zonder OR 
Harm en Tamara nemen afscheid van de MR. Ze worden hartelijk bedankt voor hun inzet de afgelopen jaren. 
Richard heeft gezorgd voor een fles wijn en een bos bloemen. 
Ook voor  Adriana is het de laatste keer dat ze bij de MR vergadering aanwezig is. Zij wordt door Harm (als 
langstzittend lid van de MR) bedankt voor haar inzet en passie voor de Flierefluiter en wenst haar veel 
succes bij haar volgende stappen,  ook voor haar een fles wijn en een bos bloemen. 
 

3. Notulen vorige vergadering  
Adriana heeft enkele opmerkingen. Deze zullen worden aangepast, verder aangenomen. 
 

4. GMR 
 

• Sinds begin dit schooljaar is er een nieuwe voorzitter in het College van Bestuur van de ASG: Barbara 
Dijkgraaf. 

• Vanaf deze maand is er ook een nieuwe clusterdirecteur in ons cluster: Arnica Derkink 

• De GMR komt op 8 november voor het eerst bij elkaar dit schooljaar. Richard heeft plaatsgenomen 
in het bestuur van de GMR. 



• We hebben vragen rond de procesgang van de begroting.  
Wat is de positie van de MR t.o.v. de begroting van de school? 
Nergens wordt de MR nog genoemd als adviesorgaan. Bestuur pas begroting ook weer aan als 
directie de begroting heeft ingeleverd. Bijvoorbeeld het aanpassen van de functie van de adjunct 
terwijl we binnenkort zonder directeur zitten. Volgens ons is dit een aanpassing van het 
functiebouwwerk van de school. Deze mag niet zomaar worden aangepast want de MR heeft hier 
zeggenschap over. 
Rond februari komt het formatieplan. Ook hierin is instemmingsrecht van de MR nodig. Wat is daar 
de status van de MR?  Plannen hiervan moeten in verbinding staan met elkaar.  

• Er blijkt bij de ASG een tekort aan leerkrachten te zijn. 
 

5. Mededelingen  
van directie: Er zijn veranderingen in team: 

• 1 leerkracht is sinds de herfstvakantie gedetacheerd bij Collage, vervanging is intern opgelost 
• 1 leerkracht wordt intern begeleider op een andere school,  vervanging wordt intern opgelost 
• 1 leerkracht heeft ontslag genomen, hiervoor staat nu een vacature voor uit maar  1 leerkracht gaat 

een dag meer werken en de lio-stagiaire gaat ook meer werken. We hopen hiermee het in te vullen. 
• 1 leerkracht is zwanger, hiervoor is nog geen vervanging 

• 1 leerkracht gaat 1 dag minder werken 

• de directeur heeft ontslag genomen per 1 januari. Het bestuur moet aangeven wat de volgende stap 
is. Er zijn momenteel 2 scholen met een vacature voor directeur en er zijn 3 directeuren die 
beschikbaar zijn. 
20 November is er een gesprek met de cluster directeur over de opvolging. Door de bestuur 
aanstelling kan het bestuur iemand plaatsen als directeur. Er zijn dan wel matchingsgesprekken met 
het team. Bij een externe sollicitatie is er meer inspraak. 
 

• Er zijn 4 leerkrachten die een beloning hebben gehad in het kader van het beloningsbeleid voor 
2017. 

• De directie kijkt naar promoveren van een leerkracht van de LA- naar de LB-functie schaal 
• De toiletten in het oude gedeelte worden medio 2018 vervangen 

• Over de status van de Uithof is nog niets bekend. Onze status daar is: we huren een drietal lokalen. 
(dit gegeven is belangrijk i.v.m. de bekostiging) 

• Er wordt binnenkort gesproken over toekomstbestendige scholen. Welke scholen moeten gaan 
fuseren. In Almere Haven lijken geen veranderingen te gaan plaatsvinden. 
  

6. Rondvraag  
Madelon Op 18 december wordt er afscheid  genomen van Adriana door bestuur en ook voor MR.  

Op 21 december is er een afscheid met de ouders van de school, voor het kerstdiner. 
De gemeente is met bureau “Overnieuw” een project begonnen voor kinderen die met 
armoede te maken hebben. Het project heet: “Als ik later groot ben” 

 
Actiepunten: 
januari  kascommissie samenstellen met twee ouders 
februari formatieplan 
maart  opnieuw met leden OR samenkomen 
Liesbeth stukje schrijven voor team 
  MR mailgroep laten aanpassen door Esther 

 
Volgende vergadering 

Punten die daar terug moeten komen:  voorlopig staat  deze op  9 januari  

• schoolgids doornemen en eventuele opmerkingen erbij maken 

• resultaten van de school bespreken 
 

De vergaderingen voor het komende jaar zijn: 
✓ 9 januari 2018 
✓ 6 maart 2018 
✓ 15 mei 2018 



✓ 12 juni 2018 
 

 


