
 

                    

  

Notulen MR vergadering 

 

Datum: Maandag 17 juni 2019  

Aanvang: 19.30 uur  

 

1. Opening (Rita) 

Als je geen liefde hebt voor elkaar is alles zinloos. 

2. Goedkeuring notulen vorige vergadering 

Marc heeft de statuten nog niet ontvangen! 

3. Ingekomen stukken  

Tijdschrift voor de MR (op tafel voor de liefhebber). 

4. Schoolplan 2019 - 2023 (instemming MR) 

Wijzigingen: website adres > zonder www. 

                    We hebben ook een taalcoordinator. 

Er zijn ondertussen een aantal zaken herschreven door Henk. We bespreken verder 
nog wat onduidelijkheden: gewicht van leerlingen n.a.v. opleidingsniveau van de 
ouders (gaat eruit i.v.m. AVG), klassikaal lesgeven en het groepsdoorbrekende 
onderwijs, leesplezier en drama als aandachtspunten. 

Er is instemming verleend door de MR en er is getekend. 

 

 



5. Schoolgids (instemming OMR) 

Wijzigingen:  3.3. Doordat we samenwerken met..(zin houdt op) > kan eruit 

                      8.1. Formatie aangepast 

                      8.2. Regel over kleuters 5 minuten eerder stond erin maar is 

                            door dit systeem niet opgeslagen. 

                      8.5./8.6. IKC hoort er ook bij. 

                           Samenstelling MR rond zomervakantie geactualiseerd. 

Er is instemming verleend door de MR en er is getekend. 

6. Aftreden Rita / vacatures MR? 

Rita krijgt een bloemetje als dank voor de vele jaren in de MR. De vacature voor een 
nieuw MR lid wordt in de weekmail van a.s. vrijdag gezet.  

7. Nieuwe collega (toelichting procedure) 

Op dit moment is het moeilijk om aan personeel te komen. Tegenwoordig is het snel 
handelen anders heeft men al een andere baan daarom zijn de wat langere 
procedures gestopt met toestemming van de GMR. Mw. T. Smit gaat ma. t/m do. 
groep 7 lesgeven en Frieda gaat de vrijdag doen. 

8. Formatie / groepsindeling (instemming PMR) 

We gaan draaien met hetzelfde team en ook de ondersteuning blijft ongeveer 
hetzelfde (ietsje minder maar nog zeer naar tevredenheid).Het geld komt deels uit de 
pot passend onderwijs en de pot werkdrukverlaging. Het team heeft dit goedgekeurd 
en de leden van de PMR hebben hiervoor toestemming gegeven. De verdeling van 
de leerkrachten is te lezen in de schoolgids en wordt a.s. maandag gecommuniceerd 
met de ouders. 

9. Inzet extra middelen (werkdruk en passend onderwijs) (instemming PMR) 

Zie 8. 

10. Jaarplan MR 

Marc noteert de aanpassingen/wijzigingen in het plan. Verder een duidelijk plan. 

Nieuw is dat de trendanalyse erbij staat als bespreekpunt. Dit wordt altijd met het 
personeel en net met de MR gedaan maar we kunnen dit zeker een keer proberen 
om te kijken of het wat is voor de oudergeleding. 



● Als de notulen goedgekeurd zijn mogen ze op de website gezet worden 
(alleen toegankelijk voor ouders).  

● In de weekmail kunnen stukjes geplaatst worden met verwijzing naar de 
notulen / vergaderingen.  

11. Voorstel voor de vergaderdata 2019/2020 

Dinsdag 24 september 2019 > wordt dinsdag 17 september 2019 

Dinsdag 26 november 2019 

Dinsdag 11 februari 2020 

Dinsdag 7 april 2020 

Dinsdag 23 juni 2020 > wordt 16 juni 2020 

12. Rondvraag 

De MR oudergeleding wordt uitgenodigd voor de musical van groep 8. 

Rubbertegels worden vervangen door kunstgras. 

Vanuit de ouders: De kinderen krijgen momenteel erg veel toetsen (methodetoetsen 
gaan gewoon door naast de citotoetsen). Niet elk kind kan daar goed tegen > Dit 
punt gaan we bespreken met het personeel. 

13. Sluiting (Rita) 

 

 


