
Notulen MR-vergadering maandag 22 januari 2018 
Aanwezig: Niels, jeroen, Marjon, Nicole, Mariska, Karen, Marcelle, Renate en Sandra 
 
 1. Welkom 
 Niels heet iedereen welkom. 
 
 2. Vorige notulen (zie notulen 13 november 2017) 
punt 8 
Diana de Kreek moet zijn Diana de Vos. 
Nicole mailt Diana over de punten die nog toegevoegd moeten worden in het jaarverslag van 
de OR. 
actiepunten 
Niels heeft de artikelen over de bijzondere bevoegdheden van de MR uit het jaarplan 
gehaald. In het jaarplan staat nu een verwijzing naar het reglement van de MR. Op de 
website worden deze stukken naast elkaar geplaatst. 
De notulen worden verder goedgekeurd. 
 
 3. Jaarplan MR, ter goedkeuring  
De naam van Nicole wordt veranderd van Bezemer in Boudewijns.  
Het jaarplan wordt goedgekeurd.  
 
 4. Eigen functioneren MR 
We hebben vertrouwen in elkaar. De vergaderingen worden goed bezocht. De MR wordt niet 
vaak aangesproken. Net als de oudergeleding zit ook de leerkrachtgeleding op eigen 
initiatief in de MR. 
De termijn van 3 jaar wordt als fijn ervaren. Renate geeft aan dat de personeelsgeleding niet 
altijd even snel reageert op mails. 
 
 5. Rooster aftreden MR-leden 
Marjon is dit jaar voor het laatst. Daarom houden we verkiezingen. Nicole wil graag nog een 
termijn blijven. Voor de continuïteit blijft Nicole in de MR als er geen bezwaar is. 
Marjon stuurt de conceptbrief over de verkiezingen naar Niels en Sandra. Zij bekijken de 
brief en sturen hem rond en daarna zal deze op de nieuwsbrief geplaatst worden. 
 
 6. Mededelingen directie 
Deze avond houdt de brandweer een brandoefening. Het ontruimingsprotocol is niet meer 
up-to-date. De BHV-ers gaan om de tafel om een ontruimingsoefening voor te bereiden. 
 
 7. Passend onderwijs, ter informatie en meningvormend 
Van het samenwerkingsverband is het bedrag voor passend onderwijs per leerling 
verdrievoudigd. De komende vier jaar worden deze gelden structureel nog wat hoger. 
Hoe gaan we dit bedrag besteden? Het is van belang wat het team wil. We hebben tot de 
voorjaarsvakantie een onderwijsassistente voor een hele week aangesteld. 
We kunnen denken aan extra geld voor ib, cursussen, externe expertise, groepsvorming etc. 
Op de Bouwsteen hebben we al teveel leerlingen verwezen. Als we in 2018 leerlingen 
verwijzen, moeten we daarvoor in 2019 betalen. 
 
8. Begroting, ter informatie 
Er is minder geld voor nascholing. 
Er zijn minder leerlingen geteld dus er is minder geld ontvangen. 



De licentiekosten zijn hoog  maar de leermiddelen worden minder. Er ontstaat een 
verschuiving. De begroting is positief afgesloten. 
 
 9.Financieel jaarverslag, ter informatie 
De geel gearceerde posten zijn de budgetverantwoordelijke posten die Renate moet 
beheren. Dit verslag wordt bovenschools gemaakt.  
 
10. TSO 
De Schelp te Puttershoek is recent gestart met het gebruik van mijntso.nl. Dit is een pakket 
waarin planning van overblijf beurten incl. financiële afwikkeling (betaling via Ideal) geregeld 
kan worden. Er kan ook voor een kasboek worden gekozen. Deze laatste wordt afzonderlijk 
in rekening gebracht. We wachten de eerste ervaringen af. 
Tijdens de evaluatie schooltijden binnen de MR zijn er verschillende opties genoemd, welke 
besproken gaan worden met het team. 
 
11. Aantal leerkrachten per groep/toekomstgericht onderwijs, meningvormend.  
De groepen 6 gaan het groepsdoorbrekend rekenen evalueren.Door tijdgebrek is dit punt 
helaas onvoldoende aan de orde gekomen. Het punt wordt geagendeerd voor de volgende 
keer. 
 
 
12. Rondvraag 

- natuurpad 
Een ouder geeft aan van meerdere kinderen gehoord te hebben uit de bovenbouw het 
natuurpad niet interessant genoeg te vinden. Wordt dit door de andere ouders en de 
personeelsgeleding herkend? 
Karen neemt het op met Esther. 

- toetsen  
Een ouder vraagt zich af om welke reden er verschillende cito’s tegelijk worden 
aangeboden, waarom alle cito’s binnen 2 weken worden afgenomen en wat de afspraken 
zijn rondom het afnemen van methode en niet-methode gebonden toetsen tegelijkertijd. 
Tijdens het gesprek komen we erachter dat er op verschillende manieren gedacht door de 
leerkrachten en gecommuniceerd wordt hierover met ouders en leerlingen.Renate neemt het 
punt mee naar de personeelsvergadering van maart om te komen tot schoolbrede 
afspraken. 
 
 

Actiepunten wie wanneer afgerond 

Diana de Vos mailen Nicole januari ja 

 conceptbrief 
verkiezingen sturen 
aan Niels en Sandra 

Marjon januari ja 

rondsturen brief 
verkiezingen 

Niels en Sandra januari ja 

besteding geld 
passend onderwijs 

team maart ja 

http://mijntso.nl/


punt op agenda 
ander rooster/continu 

Renate januari ja 

punt toetsen op 
agenda 15 maart 

Sandra maart ja 

notulen mailen aan 
Renate 

Sandra maart ja 

 

 
 
 
  
 


