
Notulen MR-vergadering De Hobbit

Datum: 11-10-2021
Tijd: 20:00 uur
Locatie: Lingewijk
Aanwezig: Petra, Elsa, Maartje, Erik, Daniëlle, Selinde, Inge, Sylvia
Afwezig:
Ter informatie: (GMR)

mr@hobbitleusden.nl

1. Opening vergadering, mededelingen
Danielle opent de vergadering.

2. Vaststellen notulen
Notulen worden vastgesteld. Deze worden nog niet op de website geplaatst omdat het jaarplan hierin
wordt besproken en in deze vergadering verder worden vastgesteld.

3. Afsprakenlijst
-

4. Ingekomen stukken/vragen/mededelingen
Ouders: Van ouders positieve verhalen over groep 5. Kinderen zitten veel beter in hun vel.
Pleinsituatie locatie Groenhouten is te open, kan gevaarlijke situaties opleveren. Erik uit over dit
laatste zijn bezorgdheid.

Hobbit:
Interventies in groep 5 lijken zijn vruchten af te werpen. Ouders van groep 5 krijgen deze week een
update.
Werken op de twee locaties lijkt goed te verlopen. We proberen de connectie te behouden.
Fietsen naar Lingewijk hebben de ouders na evaluatie zelf opgepakt.
Situatie plein Groenhouten wordt aangepast (plaatsen hekken). Verkeerssituatie op beiden locaties
heeft aandacht nodig, dat geldt ook voor de veiligheid op het plein.

GMR:notulen ontvangen en gelezen.

5. Afscheid Petra
Petra wordt in het zonnetje gezet voor haar jarenlange inzet in de MR op de Hobbit. Petra bedankt!

6. Vaststelling Leden MR
De voorzitter heeft de leden van de MR vastgesteld: Erik Brouwer, Selinde Uil, Inge Ruesink, Sylvia
Passier, Daniëlle Ras, Maartje te Roller.

7. Jaarplan de Hobbit
Het jaarplan van de Hobbit wordt vastgesteld door de leden van de MR

8. Jaarverslag MR
Het jaarverslag van de MR wordt vastgesteld.

9. Voorzitterschap MR



Daniëlle blijft komend jaar aan als voorzitter. Erik wordt vice-voorzitter.

10. Naar een toekomstbestendig Voila
De vraag is wat er nodig is voor een toekomstbestendig Voila. Deze vraag is ontstaan uit de financiële
situatie, waardoor we anders naar de organisatie moeten kijken. Er zijn veel kleine scholen binnen
Voila wat financieel niet gunstig is. Wat is er op de verschillende eilanden nodig? Dit is besproken
tijdens directieoverleg. Er zal externe begeleiding komen voor dit proces. Drie eilanden zijn als urgent
aangewezen. Berkelwijk, Biezenkamp, maar ook Groenhouten. Wat is er dan bij ons op het eiland
Groenhouten urgent. Dit zijn de grote verschillen in leerlingaantallen en het verschil in
onderwijskwaliteit tussen het Kompas en de Hobbit. De vraag is hoe we met elkaar de verbinding
kunnen vinden zodat deze verschillen niet groter worden. Er wordt een plan uitgezet. We komen er
in de volgende vergadering op terug.

11. Voortgang nieuwbouw
Na de herfstvakantie komt er een officieel moment voor de start van de bouw.

Voorlopig wordt nog niet gestart met de bouw van de appartementen achter de huidige Kompas.
Mogelijke vertraging kan gevolgen hebben voor de aanleg van ons schoolplein, omdat het
bouwverkeer hierlangs gaat.

12.  WVTTK/rondvraag
Kinderen zijn al vroeg op het plein van de Lingewijk. Fietsen dan op het plein. Dit gaat in het team
opgepakt worden, ook de mogelijk van andere fietsroutes (niet langs het plein Groenhouten).

Voor ouders is het heel handig dat via de parro agenda om hulp wordt gevraagd. Dit werkt heel goed.
Een tip voor leerkrachten die dit nog niet doen.

13. Vergaderplanning
Elsa maakt de vergaderplanning van de MR voor het komende schooljaar.

ACTIEPUNTENLIJST

Actie Uitvoeren voor Door

1 Informatieavond MR plannen Als het onderwerp zich
aandient, dan kunnen we een
informatie-avond inplannen.

Allen

2 21-first-century skills. Af en toe terug laten komen Danielle
3 Foto website Volgende vergadering Allen, Danielle
4 Actiepunt: Mediawijsheid
5 GMR notulen aanlevering voor vergadering
6 parro MR Voor elke vergadering Maartje en

Erik kijkt er
naar

7 hoe ouders meenemen in veranderingen op
school

volgende vergaderingen Allen

Volgende vergadering is op donderdag 9 december 20.00 uur in de meet


