
 

Vergadering:  Notulen MR 
Datum: maandag 2 juli 2018 
Plaats: Keuchenius 
Tijd: 19.30 uur aanvang vergadering. 
 
 
Agenda 
 
1. Opening door Lucy 
 
2. Mededelingen/stukken van Marco:  

● Inzet geld passend onderwijs/werkdruk verlaging . > Dit is besproken met het 
team tijdens de studiedag en daar is een passend voorstel voor gemaakt. 
Definitieve inzet/vacature onderwijsassistente moet nog worden besproken op 
staf 5 juli 2018 

● Verslag visitatie > Het is een ontzettend groot document. Binnen de school 
kunnen we hier niet veel mee. De conclusies worden met het team gedeeld. 
MR stelt dat het een ingewikkeld en lastig te lezen document. Ook was de 
normering onduidelijk. De vraag vanuit de MR is: Is dit document niet 
ontzettend werkdrukverhogend (met name voor de directie) ?  

● SOP > Opmerking: er staan namen in, deze wissen i.v.m. vele wisselingen 
● Formatie > Formatie is rond. Er komt nog een vacature voor een 

onderwijsassistente.  
● Dossiervorming > voldoet dit aan de nieuwe eisen van de privacywet? Met 

name voor het delen van informatie aan derden. Hier moeten ouders voor 
tekenen. Openstelling van Parnassys ouderportaal: Zijn we ons bewust wat 
we opschrijven? Dit komt ter sprake op de studiedag. 

● Ouderavonden/portfolio> In het eerst oudergesprek de onderwijsbehoeftes 
delen met de ouders / SEO. Het tweede moment na de CITO in febr/maart op 
afspraak. 

● Jaarplanner > IEP/ paasfeest naar dinsdagmiddag? 
● Schoolfruit > Geen verplichting van maken. Misschien is gratis fruit nog een 

keer een optie 
● Schoolgids:  Marco gaat deze bewerken op de site en deelt deze met MR 

omdat deze hier instemmingsrecht heeft. 
 

3. LeerKRACHT! >  Ook volgend schooljaar met begeleiding van stichting 
leerkracht. Lucy legt de verbinding tussen de beide teams uit. 
 

4. Goedkeuring notulen 14-05-2018 > onduidelijkheid over instemming van MR voor 
wat?? Dit was voor schoolbibliotheek en is gewijzigd. 

 
5. Ingekomen stukken: begroting/realisatie OR en TSO, zie punt 8.  

  
6. Mededelingen vanuit de GMR> Veel stukken. O.a. AVG, huisvestingsplan, ICT 

plan men wil graag dat problemen sneller opgelost worden.  Beleidsplan 
begaafdheid is nog in ontwikkeling.  
 

7. Goedkeuring/instemming MR, vanuit Jaarplanning:  

 



❖ Formatieplan (instemming) : Definitieve formatie is nooit besproken met de MR 
tijdens een MR vergadering. Via mail heeft MR aangegeven niet blij te zijn met de 
grote van groep 3 en heeft vragen over de extra ondersteuning die deze groep 
gaat krijgen. De voorkeur heeft 5 dagdelen (afhankelijk van het rooster) tijdens 
lezen en rekenen.  MR oudergeleding geeft instemming. 

❖ Besteding gelden werkdrukverlaging (instemming en ondertekening 
PMR geeft instemming 

❖ Dossiervorming (instemming) MR geeft instemming onder voorbehoud van 
evaluatiemomenten en overleg met het gehele team (kan iedere leerkracht het 
aan?) 

❖ Ouderavonden/portfolio (instemming met wijzigingen) MR geeft instemming 
❖ Jaarplanner (instemming met studiedagen) MR geeft instemming. 

 
8. -  SOP -  het woord prikkelarme omgeving komt vaak voor . Wat is een 

prikkelarme omgeving en is deze daadwerkelijk aanwezig op onze school? - 
Oudergeleding heeft vraag over de effectieve onderwijstijd. Er zijn veel uitjes etc. 
welke keuzes worden daarin gemaakt. - er wordt gesproken over een plusklas en 
Franse les- 

9. Begroting en realisatie OR en TSO > dit wordt door MR volgende week per mail 
besproken.  
 

10. Rondvraag:  
    
11. Sluiting 
 
 
 
Bij verhindering graag afmelden bij Yvette van Rij 
(06-44906974 of gaukeenyvette@yahoo.co.uk) 

 
  

 


