Notulen MR-vergadering 13 feb. 2019
Aanwezig: Patrick, Femke, Mascha, Sanne, Hanneke,
Maartje, Susanne, Marleen en Eveline

Er is een extra MR-vergadering belegd i.v.m. de vele reacties die geuit en vragen die
gesteld zijn over het besluit van 20 november 2018 om groep 7 en 8 dit schooljaar
samen op kamp te laten gaan.
Het doel van deze vergadering is:
1. Terugkijken naar het proces zoals dat verlopen is en hier conclusies uit te
trekken.
2. Beslissen of we een nieuw besluit nemen of dat het eerder genomen besluit in
stand blijft.
3. Welke stappen moeten nog gezet worden in het vervolg van het proces.
Waarom een besluit door de MR?
Het besluit rondom het kamp wordt aan de MR voorgelegd omdat het een
beleidsverandering is. De MR moet instemming verlenen bij dergelijke besluiten.
Voorafgaand
Femke en Patrick hebben contact gehad met de ouders die een voorstel hebben
ingediend voor het schoolkamp. Patrick en Femke hebben met de ouders besproken
hoe zij tot dit voorstel zijn gekomen. Dit voorstel is overigens ook afgestemd met de
klassenouders uit Deest.
Het voorstel van de ouders luidt:
Groepen 8 van beiden scholen gaan tegelijkertijd op kamp. Ieder naar een eigen
locatie onder begeleiding van 1 leerkracht van iedere school.
Tijdens de kampdagen wordt op de locatie in Deest les gegeven aan beiden groepen
7 van de scholen. Ouders (2 per school) gaan mee op kamp ter ondersteuning.
Procesgang
Marleen licht het proces, zoals dat tot heden is verlopen, toe. Aansluitend wordt
hierover gediscussieerd.
Conclusie:
We hebben niet goed ingeschat wat dit proces heeft gedaan met ouders. We hadden
het proces beter moeten inregelen. Ook hadden wij de ouders eerder moeten
meenemen in dit proces.
Hoe gaan we hier in het vervolg mee om?
We moeten scherper nadenken over de mogelijke impact van besluiten, wie we
moeten betrekken bij het komen tot bepaalde besluiten en welke weg we daarbij
moeten nemen.

Daarnaast moeten besluiten voortaan scherper geformuleerd worden tijdens de
vergadering, zodat ruis hierover binnen de MR niet meer voor kan komen.

Inhoud van het besluit
Het voorstel van de ouders wordt inhoudelijk uitgebreid besproken. Ieder MR lid krijgt
de ruimte om inhoudelijk te reageren. Conclusie is dat zowel het besluit van de MR
van november 2018 als het voorstel van de ouders onvoldoende recht doen aan de
omstandigheden. Aansluitend vindt een brainstorm en discussie plaats. Op basis
hiervan wordt het volgende besluit genomen:
• Een jaarlijks schoolkamp voor groep 7 en 8 te organiseren;
• Groep 7 en 8 met ingang van schooljaar 2019-2020 niet meer op schoolreis te
laten gaan;
• De Ouderraad/Oudervereniging voor te stellen de ouderbijdrage te verlagen,
ten hoogte van de kosten van een schoolreisje, voor leerlingen van groep 7 en
8 met ingang van het schooljaar 2019/2020.
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•
•
•
•
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•
•

Marleen informeert de leerkrachten van groep 7/8. In de teambrief wordt deze
informatie verder gedeeld.
Marleen en Femke stellen samen een ouderbrief op. Deze brief wordt met de
leden van de MR gedeeld.
De leden keuren deze brief zo snel mogelijk goed (per e-mail).
Marleen neemt contact op met de ouders die het voorstel (kamp alleen groep
8) hebben gedaan en met de voorzitters van de OV. Zij informeert hen over
het besluit wat wij hebben genomen.
Hierna gaat de brief naar de ouders van groep 7 en 8
In de nieuwsbrief en ‘de Babbel’ komt een kort stukje over dit besluit en een
verwijzing naar de ouderbrief op de website.
Marleen doet, namens de MR, het voorstel aan de OV om de ouderbijdrage
voor de kinderen van groep 7 en 8 aan te passen.

