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Nieuws van de MR
Geachte ouders/verzorgers,
Schooltijden
Vorige week hebt u in grote getalen deelgenomen aan een enquête over nieuwe schooltijden. We hebben
maar liefst 109 geldige enquêteformulieren retour ontvangen en de uitkomst van de raadpleging is dat uw
voorkeur uitgaat naar model 1: andere start- en inlooptijden. Wij hebben het bestuur gevraagd om nu met een
formeel besluit tot wijziging te komen dat rekening houdt met deze voorkeur van de ouders. Wordt vervolgd.
Medezeggenschap en fusie
Dan de MR zelf. We begonnen dit jaar met een MR bestaande uit 6 personen: de personeelsgeleding
bestaande uit Marjan, Karin en Tanja; en de oudergeleding bestaande uit Ellen, Paulien en Ron. Intussen
hebben (of gaan) Marjan en Karin het Startnest verlaten. Per 1 januari a.s. zit bovendien de maximale
zittingstermijn van Ellen erop. We zijn dan dus nog maar met 3.
Per 1 januari a.s. gaat er echter nog iets veranderen. ’t Startnest gaat vanaf die datum onderdeel uitmaken van
een groter geheel: Wijzer aan de Amstel. Deze overkoepelende stichting kent een eigen bestuur dat zich met
name bezig houdt met vraagstukken die alle aangesloten scholen betreffen. Op dit bestuursniveau is een
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) ingesteld. Zaken die alleen betrekking hebben op
’t Starnest blijven onderwerp van gesprek tussen de eigen directie (Anke) en de eigen
Medezeggenschapsraad (MR).
Het voorgaande heeft natuurlijk gevolgen voor de werkvoorraad van de MR en bovendien is het wenselijk dat
’t Startnest is vertegenwoordigd in de GMR. Vanaf 1 januari a.s. zal ’t Startnest daarom 2 leden (1 teamlid en
1 ouder) kunnen afvaardigen naar de GMR. Gelijktijdig willen we de omvang van de eigen MR terugbrengen
van 6 naar 4 leden (2 teamleden en 2 ouders).
Om ervoor te zorgen dat ’t Starnest direct na 1 januari vertegenwoordigd is in de GMR is besloten dat Tanja
(namens het team) en Ron (namens de ouders) met ingang van die datum zitting zullen nemen in de GMR. In
de MR van ’t Startnest is dan alleen Paulien nog over en ook zij zal de MR binnenkort verlaten, nadat haar
opvolging goed is ingewerkt. Dit betekent dat we per direct op zoek zijn naar 2 nieuwe leden voor de
oudergeleding van de MR.
Eind januari 2019 willen wij daarom verkiezingen uitschrijven voor deze vacatures. Mocht u geïnteresseerd zijn
of u direct kandidaat willen stellen, dan kunt u een mail sturen aan MR@startnest.nl.
We horen graag van u!
Met vriendelijke groet,
De oudergeleding van de MR
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