
Notulen van de MR vergadering d.d. 15 mei 2019. 
Aanwezig : Simone, Kim, Mirjam, David, Carola, Marco, Maartje. 
Afwezig    : Koos. (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. 
Jaarrooster. 
Maartje licht het vakantierooster voor het nieuwe schooljaar toe. Dit rooster was al 
toegestuurd aan de MR leden. Er zijn drie studiedagen op de woensdag opgenomen, 
vanwege de cursus die ongeveer 10 collega’s willen volgen. De MR leden vragen haar 
om hierover ook duidelijke informatie te geven aan alle ouders.  
Volgend jaar gaan we werken met social school, als vervanger van Digiduif. Hierin is 
alles duidelijk zichtbaar op een kalender. 
De MR gaat akkoord met het jaarrooster. 
Werkverdelingsplan. 
Maartje heeft dit plan al toegestuurd aan de MR en geeft een toelichting over de 
totstandkoming van dit plan. Als het plan, door de teams, is gemaakt komt het weer 
in de MR. De PMR kan het beslissen of zij goedkeuring geeft. 
Formatie. 
Op basis van het aantal leerlingen krijgt een locatie de formatie voor die locatie 
toebedeeld. Datzelfde percentage wordt gebruikt voor het verdelen van de 
werkdrukgelden. Dus alles wordt naar rato verdeeld. 
De locaties hebben de lijsten ontvangen en gaan per locatie opties aangeven voor de 
groepsverdeling en voor het inzetten van het beschikbare werkdrukgeld. Op de MR 
van 12 juni komt de formatie terug in de MR. 
Personeel. 
Carin Bais is per 1 augustus 2019 aangesteld als nieuwe directeur. Ze heeft al kennis 
gemaakt met de teams van OD en SA en komt op 16 mei op de MU. Daar woont ze 
tevens de vergadering over boeiend onderwijs bij. Ze is zich aan het inwerken en 
heeft regelmatig overleg met Maartje. 
Volgende vergadering. 
Voor de volgende en laatste vergadering van dit schooljaar staan al veel punten op 
de agenda. Maartje vertelt hier al kort wat over. Stukken die klaar zijn en al verstuurd 
kunnen worden, zal zij aan ons sturen.  

3. Rondvraag. 
Mirjam heeft de website van school bekeken en gezien dat onze foto erop staat, 
zonder namen erbij. Vraag aan allen is nu of dat mag. Dus: Heb je bezwaar tegen het 
feit dat we ook de namen van onszelf laten vermelden bij de foto, dan horen we dat 
graag. Geef even door aan Carola of je naam vermeld mag worden. Dan gaat zij het 
regelen.  
Carola vraagt aan Maartje wanneer het lukt om de laatste vergadering voor te 
bereiden. Dat kan in week 23. Carola gaat contact opnemen hierover met Koos. 

4. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.13 uur. 

 



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


