
 

                    

  

Notulen MR vergadering 

 

Datum: Dinsdag 26 november 2019  

Aanvang: 19.30 uur  

Afwezig: Emmeline 

 

 

 

1. Opening  

Nadine leest het verhaal van “De gebarsten emmer” voor. 

2. Goedkeuring notulen vorige vergadering 

De naam Roos is inmiddels gewijzigd in Rose. 

3. Ingekomen stukken 

Geen bijzonderheden. 

4. OR financieel jaarverslag 

 

Ouderbijdrage blijft gelijk maar er worden wat meer uitgaven verwacht i.v.m. het 
jubileum van De Parel. Het nieuwe betaalsysteem werkt prima.  

We stemmen hiermee in. Marc geeft de aanpassing van een getal door aan de OR 
en stuurt een mail naar Marco (bestuurskantoor). 



5. Jaarplan 

- risico Inventarisatie en Evaluatie  

Dit vindt plaats d.m.v. vragenlijsten over de arbeidsomstandigheden. Daarna 
volgt een verslag en een interview met de personeelsgeleding. Vervolgens de 
instemming door de personeelsgeleding. 

1x in de vier jaar een uitgebreid onderzoek  

1x in de twee jaar een beperkt onderzoek.  

Het verslag gaat naar de personeelsgeleding en zij moeten daarmee 
instemmen. 

Het tevredenheidsonderzoek is begin 2018 geweest en is goedgekeurd door 
de personeelsgeleding. Komt niet in een MR-vergadering tenzij er problemen 
zijn.  

- onderhoud gebouwen 

Up to date. Laatste karwei was de folie op de ramen. Het geld voor onderhoud 
gebouwen ligt  nu bij de Stichting zelf en niet meer bij de gemeente. Er wordt 
een begroting gemaakt voor zaken die spelen bij de diverse scholen. Voor 
bepaalde zaken (ramen / dakgoten / etc.)hebben we vaste telefoonnummers 
van bedrijven. 

6. Vakantierooster 2020-2021 

Normaal gesproken in september klaar. Nu veel gedoe tussen de scholen en het VO. 
Uiteindelijk heeft de GMR gekozen voor het belang van de gezinnen en heeft zich 
aangepast. De studiedagen mogen we als school zelf bepalen. Doen we op 
verschillende werkdagen en we koppelen deze aan een vakantie. 

7. Rondvraag 

● Vraag n.a.v. spelen na schooltijd: Dit speelt vooral in de BB en is ook in die 
groepen gecommuniceerd met de ouders. In januari weer een nieuwe kans! 

● Visitatie: Het schriftelijke rapport moet nog komen maar de mondelinge 
terugkoppeling was positief. Er zijn nog een paar zaken die beter beschreven 
moeten worden. 

● We hebben het certificaat voor “Gezonde School” gekregen ook vooral met 
betrekking tot het welbevinden van kinderen. Hier gaan we nog aandacht aan 
geven. 

● 7 nieuwe leerlingen binnen een week! We zien weer een stijgende lijn. 



● Vraag n.a.v. veel nevenactiviteiten: We proberen zaken bewust te bundelen 
zoals de KBW en het project. Veel uitjes moeten een jaar van tevoren al 
aangegeven worden. Het gaat niet alleen maar om leren uit de boeken. 

Het gaat tot dusver niet ten koste van de resultaten. 

● We zijn bezig met List. We doen veel aan boekpromotie, er zijn veel nieuwe 
boeken aangeschaft en er volgen nog meer.  

8. Vacature directeur 

A.s. dinsdag komt Bert Tuk het personeel en de MR meer vertellen over de vacature 
voor directeur. Marc wil wel in de sollicitatiecommissie. 

Tip Henk: Denk vast na over de aanwezigheid van een directeur bij een MR 
vergadering. Bv. een deel van de vergadering aanwezig voor toelichting van 
bepaalde punten.  

9. Sluiting  

Bert sluit af met gebed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


