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Notulen MR vergadering 
Datum: 181129 
Plaats: personeelskamer Zilvermeeuw 
Tijd: 19.15-21.15 
Marco aanwezig van 19.45-20.15 
 

1. Opening  

Marco sluit aan om 19.30 uur 
- SOP  (adviesrecht) Hebben we nog op en/of aanmerkingen? 

Punten vanuit directie? 
Arjen benoemt dat de ‘leesstof’ die we kregen erg veel was om in zo’n korte tijd voor te 
bereiden.  
We bespreken hierdoor het schoolplan e.d.  in de volgende MR vergadering. 
 
Schoolplan/meerjarenplan graag via de mail op antwoorden via ‘bewerkingsmodus’ 
(rechtsboven in, een potloodje) en dan ‘suggesties doen’.  
 
Mededeling Cynthia: 
18 december 2018 komt er iemand van de politie , gemeente en de tekenaar i.v.m. de 
veiligheid rondom de school. 
Wat waarschijnlijk wel door gaat is dat de Kiss and Ride strook parkeerplaatsen worden. 

2. Notulen 20 september 2018 / binnengekomen post en/of mail 
Dank je Kirsten voor de geweldige aanvulling! 
Medezeggenschapsreglement moet naar gezocht/gevraagd worden. -> Marco? 

3. basiscursus MR , wat vonden we? 
De cursus was over het algemeen handig, ook om te weten waar we als MR recht op 
hebben. Het was helaas wel langdradig en het was vooral taaie stof. 

4. Wie haalt de informatie van de GMR op? 
Staan op de site van CSG de Waard.  

5. MR notulen zijn openbaar. Aanpassingen n.a.v. de privacywet 
Notulen zijn nu alleen openbaar voor leerkrachten. 

6. Begroting jaarplan, Jaarverslag en jaarplan 
Wat is de begroting van de MR voor 2018-2019? Marco? 
 
Wat is ons doel , voor in het jaarplan: 

- Waar hebben wij als MR recht op? 
- Waar mogen wij invloed op uitoefenen? 
- Openstelling Parnassys 
- Taalklas loopt terug, wat gaan doen we daarmee? 

7. Huishoudelijk reglement MR doornemen en aanvullen/aanpassen (zie vorige 
notulen) 
Medezeggenschapsreglement moet naar gezocht/gevraagd worden. -> Marco? 
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Rondvraag 
 

Afsluiting 

Actiepunten 
- Hoe reageren we op mailtjes/post/apps als er om een gezamenlijke mening wordt 

gevraagd. 
- kasbegroting TSO gaan Arjen/Frank en Cynthia op zich nemen. 
- Toelichting op de openstelling in Parnassys , Marco 
- Hoe zit het met de leerkrachten in de taalklas als het straks bijvoorbeeld 1 taalklas 

wordt? 
- Kirsten: Wij sturen de aanpassingen van het huishoudelijk reglement. Graag 

controleren of de aanvullingen conform de regels mogen worden doorgevoerd.  

 
 
Actiepuntenlijst: 
 

Wanneer af: Actie door wie: 

20181129 Jaarplan afsluiten 2017/2018  Cynthia en Renée 

20181129 SOP doornemen allen 

20181129 Verkeersprobleem om de school Cynthia 

20181129 Teambuilding Arjen en Renée 

2019 Stukken taalklas agenderen agenda MR3 Renée 

2019 Kasbegroting TSO Cynthia en  Frank/Arjen 

2019 Doornemen stukken Marco 
(schoolplan/jaarplan/ taalklas) 

allen 

2019 Medezeggenschapsreglement  van de CSG 
opzoeken 

Marco 

2019 Wat is de begroting MR? Marco 

2019 Openstelling parnassys toelichting Marco 

2019 Wij sturen de aanpassingen van het 
huishoudelijk reglement. Graag controleren 
of de aanvullingen conform de regels mogen 
worden doorgevoerd.  

Kirsten 

 


