
Notulen van de MR vergadering d.d. 4 april 2019. 
Aanwezig : Marco, Mirjam, David, Carola, Maartje. 
Afwezig    : Simone, Koos, Kim. (allen met afbericht). Sandra (zonder afbericht). 
               

1. Opening. 
Marco neemt deze vergadering de functie van voorzitter op zich. Hij opent de 
vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. 

2. Mededelingen directie. 
Schoolplan, werkplan, jaarkalender, formatie. 
Al deze plannen worden de komende periode ontwikkeld. Daar valt nu nog niets over 
te zeggen, maar de vergadering van juni is eigenlijk te ver weg. Daarom besluiten we 
om een extra MR vergadering in te plannen. Dan kunnen veel van deze stukken 
besproken worden. De rest wordt dan op de laatste vergadering van dit schooljaar 
gedaan. MR leden ontvangen de benodigde stukken voor de vergadering. 
Afgesproken data: 15 mei SA   20.00 uur 
     12 juni MU 19.30 uur, met borrel na! 
Studiedagen. 
Er zijn meerdere leerkrachten die graag een cursus van de talentfluisteraar willen 
volgen. Daarvoor zijn in het nieuwe schooljaar studiedagen ingepland, omdat er geen 
vervanging te regelen is voor meerdere groepen op dezelfde dag. Ook zijn er drie 
dagen ingepland voor de cursus boeiend onderwijs, die door alle collega’s wordt 
gevolgd. 
Formatie en werkdrukgelden. 
Alles wordt berekend per locatie en de teams gaan zelf bespreken wat er nodig is op 
de locatie. 
Werkplan. 
Dit gaat over het aantal taakuren van een leerkracht en wordt besproken per 
persoon. 
WA verzekering. 
Alle begeleiders zijn verzekerd als ze bezig zijn met een schoolactiviteit. Er is geen 
vastgesteld minimum of maximum aantal begeleiders. Maartje heeft een handige 
checklist gevonden, die gebruikt kan worden als er een activiteit plaats vindt. Ze mailt 
deze lijst ook even aan David en Carola. 
Website. 
Kirsten gaat samen met een ICT-er van Ronduit werken aan de website. Dan kunnen 
ook de notulen en de foto van de MR erop geplaatst worden. 
Nieuwbouw/noodlokalen. 
De MR wil graag weten of er al meer bekend is hierover. Nu nog niet, we komen er 
op 15 mei op terug. 
TSO gelden. 
Er ligt een voorstel vanuit de directie voor het besteden van de TSO gelden. Die 
worden ingezet voor de conciërges en voor speelmateriaal. De MR keurt de 
besteding goed en de voorzitter zal dit voorstel ondertekenen.  

3. Actiepunten. 
In september gaan we een oproep plaatsen voor nieuwe ouders voor de MR. Dit 
doen we voor alle locaties, gezien het feit dat er meerdere plekken vrij komen de 
komende jaren. 



De controle van het websitebezoek heeft David gedaan. 
WA verzekering kan ook van de lijst. 

4. GMR. 
Het is van belang om het bestuursformatieplan en het strategisch beleidsplan goed te 
lezen. Vraag aan alle MR leden om dit voor donderdag 11 april te doen en eventuele 
vragen te mailen aan Carola. 

5. Voortgang ons onderwijs. 
Volgende week donderdag zijn er gesprekken met kandidaten. Op het moment dat 
we vergaderen is hierover nog niets te melden. 

6. Ingekomen post. 
De stukken voor de GMR zijn binnen gekomen via de mail. 
Ook heeft Carola artikelen uit het blad infoMR toegestuurd. 

7. Rondvraag. 
Carola geeft aan dat ze weer attent is gemaakt op het feit dat een MR vergadering 
wordt voorbereid met directeur, voorzitter en secretaris. Dat zou dit schooljaar nog 
kunnen, maar is in elk geval iets om in te plannen voor het nieuwe schooljaar. 

8. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.34 uur. 

 
 
Vergaderdata.  
woensdag 15 mei   loc. SA 
woensdag 12 juni   loc. MU 
 
 
 
Actiepunten. 
* Nieuwe ouders voor MR. 
 
 
 


