
 
Notulen MR-vergadering maandag 3 februari 2020 
Aanwezig: Wilco, Arco, Nicole, Cynthia, Willy, Marcelle, Renate en Sandra. 
Patricia afwezig met kennisgeving. 
 
 1.  Welkom 
Wilco heet iedereen welkom. 
 
 2.  Vorige notulen (zie notulen 11 november 2019) 
Er zijn geen opmerkingen. 
 
3.   Rooster aftredende MR-leden 
Sandra kijkt na of het jaartal in het MR jaarplan bij haar naam klopt. 
 
4.   Mededelingen directie 

- sollicitatieprocedure vacatures 
Larissa Apon-Gaal is per 1 jan 2020 gestart als ib-er. Egbert Vos is aangesteld als leerkracht 
groep 7. De overbruggingsperiode was goed geregeld. Er heeft ook een ouderavond 
plaatsgevonden die druk bezocht is. Vandaag is Egbert officieel begonnen. 

- bij uitval leerkrachten: wanneer stuur je de groep naar huis? 
Bij uitval wordt eerst naar de vervangingspool gekeken. Daarna wordt gekeken of het intern 
opgelost kan worden.  
Voor de kerstvakantie is een kleuterklas een dag naar huis gestuurd. Er zijn geen reacties 
van ouders geweest. 

- leerling naar de Schelf overgestapt 
Er is een incident geweest op het plein. Een leerling was door twee andere leerlingen pijn 
gedaan. De leerkracht heeft de ouders gebeld. Voor dit incident was het zusje van deze 
leerling al aangemeld op de Schelf.  
Er zijn nog twee andere incidenten geweest waarbij twee keer een schorsing heeft 
plaatsgevonden. Het is van belang dat de communicatie tussen school en de betreffende 
ouders goed verloopt. 
 
 5.  RI en E 

- ventilatie 
De ventilatie is nog steeds niet goed. Hoe komt dit? Het integraal huisvestingsplan is nog 
steeds niet opgesteld. Het is een verborgen gebrek die door de gemeente eigenlijk opgelost 
moet worden. Er ligt al een onderzoek van onze school. De gemeente wil een eigen 
onderzoek doen. Dit onderzoek zou in 2019 plaatsvinden maar het is nog niet gebeurd. Wilco 
vraagt na waar we bij de gemeente moeten zijn. 
 
 6.  Formatie 2020/2021 

- denktank leerkrachten 
Willy vertelt het verhaal over de denktank. De geleidelijke ontwikkeling staat centraal (zie 
MR-document samenvatting tot nu toe). 

- enquête ouders 
De helft van de ouders heeft gereageerd. Ouders denken er verschillend over. Er zitten 
allerlei antwoorden tussen. Morgen komt er een voorstel over de groepsverdeling. Vanaf 
groep 6 t/m 8 blijft alles zoals het was. Naar beneden toe blijven er ook combinatiegroepen. 
Een 3/4 is niet wenselijk omdat de leesmethodes zo verschillend zijn. We willen groep 3 en 
groep 8 apart houden.Hoe geven we goed onderwijs vorm? We zetten dit punt weer op de 
volgende vergadering. 
 



 
 
 7.  Begroting, ter informatie 
Bij materieel punt energie staat een begroot bedrag 17.500 euro in het jaar 2019. Bij 2020 
staat dit bedrag weer terwijl bij de realisatie 24.822 euro staat. Onder de streep kloppen de 
bedragen ook niet.  
 
 8.  Begroting gelden passend onderwijs  
Er zijn geen opmerkingen. 
 
 9.  Financieel jaarverslag, ter informatie 
In de begroting staat de realisatie van het jaar 2019. Dit klopt niet helemaal. We hebben 
teveel uitgegeven. Dit komt omdat we aparte gelden voor passend onderwijs en 
werkdrukverlaging krijgen. Vanuit het bestuurskantoor is dit nog niet aangepast. 
 
10.  TSO 
Arco is met Patricia bij de Gonnie en Liesbeth geweest. Het jaarverslag is bijna in orde. Er 
zijn vragen gesteld die nog beantwoord gaan worden. Bij de volgende vergadering wordt het 
verslag besproken. 
 
 11.  Rondvraag 
Arco: Hij heeft opgezocht bij wie we bij de gemeente kunnen navragen over de ventilatie: 
Huibert Steen(wethouder onderwijs en huisvesting) en Adriaan van der Wulp(raadslid). 
Wilco: Is er nog bij parnassys nagevraagd of er een knop voor push-up meldingen kan 
komen? Dit is nog niet nagevraagd. 
Wilco: Wie wil er nog een cursus doen mbt de MR? Hij stuurt de mail van Jantine 
Zilverschoon aan ons door. 
 

Actiepunten wie wanneer afgerond 

kijken of het jaartal in 
het jaarplan bij haar 
naam klopt 

Sandra feb ja 

navragen gemeente 
over ventilatie 

Wilco mrt mee bezig 

formatie 2020/2021, 
TSO 
op volgende 
vergadering 

Sandra apr ja 

navragen 
parnassys(push-up 
meldingen) 

Renate mrt mee bezig 

mail cursus MR 
sturen 

Wilco mrt ja 

 
 


