
Notulen van de MR vergadering d.d. 13 november 2018. 
Aanwezig : Simone, Marco, Mirjam, Maartje, Koos, Carola. 
Afwezig    : Kim, David. (met afbericht). Sandra. (zonder afbericht). 
               

1. Opening. 
De voorzitter opent de vergadering om 20.04 uur en heet iedereen van harte 
welkom. 

2. Mededelingen directie. 
Financiën. 
Het boekjaar 2018 wordt nu bij Ronduit afgerond. Daardoor is het nog niet mogelijk 
om de MR een overzicht van de financiën te verstrekken. Veel is al wel in beeld, maar 
er is nog niet genoeg inzicht. Maartje hoopt in januari wel alles rond te hebben. 
Formatie. 
De berekening is afgerond en nu blijkt dat we formatie over hebben. Daardoor kan er 
in januari een 3e kleutergroep gestart worden op de Saturnusstraat. 
Huisvesting. 
Studenten van de universiteit doen op dit moment onderzoek naar de bouwkundige 
staat van onze drie schoolgebouwen. Zij moeten voor 1 februari advies uitbrengen 
aan Ronduit. Onderzoek moet opleveren wat er moet gebeuren met de school. Onze 
visie op onderwijs wordt ook meegenomen. 
Gymlessen. 
Hierover moet nog informatie verstrekt worden middels een digiduif aan de ouders 
van de Saturnusstraat. Er is nu veel onduidelijk over het aantal gymlessen per week. 
Leerlingenaantallen. 
We zijn gegroeid en de school heeft op 1 maart 2019 499 leerlingen. 
Lief en leed. 
Er zijn 4 leerkrachten langdurig ziek. Indien mogelijk zijn zij aan het re-integreren.  
Maartje beantwoordt hierna nog enkele vragen over de formatiesamenstelling. Het is 
de MR nu duidelijk hoe e.e.a. is geregeld. 
Plusklas SA. 
Kim, Nienke, Marjolein, Talitha en Maartje zijn bezig met een protocol voor 
pluskinderen en hoogbegaafden. De materialen zijn geïnventariseerd en daarna zijn 
er enkele nieuwe materialen aangeschaft. Leerlingen krijgen nu opdrachten in de 
eigen groep en kunnen er gedurende de week aan werken. Deze opzet is nu gestart 
in de bovenbouw. De bedoeling is om het aanbod uit te breiden, zodat deze opzet in 
groep 1 t/m 8 ingezet kan worden. De eerste berichten van de leerlingen die ermee 
werken zijn positief.   
Financiën OR. 
De ouderraden zijn bezig met het opstellen van de jaarstukken. Een directeur heeft 
hier verder geen zeggenschap in. 

3. Actiepunten. 
* Mirjam is in principe altijd aanwezig tijdens de GMR vergadering. 
* Volgende keer, 16 januari, gaan we echt de foto voor de website maken. Wie er 
dan niet is, zal helaas ontbreken op de foto. Er is nog een aanvullende tip. Op het 
Oudorperdijkje is een fotogalerij met foto’s van OR en MR leden. Dat zou ook een 
goed idee zijn voor de andere locaties. 



4. GMR. 
We hebben geen vragen bij de agendapunten. Iedereen wil graag weten welke 
stukken relevant zijn om goed door te nemen. Carola gaat die informatie toevoegen 
als ze de stukken toestuurt. 
Tijdens de vorige GMR is er gesproken over ELO. We willen graag weten wat er bij 
ons op school gebeurt en vragen David of hij in de volgende vergadering wat kan 
toelichten.  

5. Voortgang ons onderwijs. 
Mirjam en Marco hebben zich gebogen over ons reglement en werkplan. Er ligt nu 
het voorstel om middels een digiduif de ouders van de MR voor te stellen. Per locatie 
kan er dan wat in de memo. Elke ouder schrijft zelf een stukje. 
Ook gaat Marco na elke vergadering een stukje maken voor in de memo. Dat kan hij 
naar Carola sturen. Carola neemt hierover contact op met Maartje. 
Tijdens de volgende vergadering bespreken we werkplan en reglement om te 
bekijken wat we gaan aanpassen in deze stukken. 

6. Ingekomen post. 
De stukken voor de GMR zijn binnen gekomen via de mail. 

7. Rondvraag. 
Alle MR leden zijn benieuwd naar de gang van zaken rondom de benoeming van een 
nieuwe directeur. We willen graag meegenomen worden in het proces. Carola gaat 
hierover contact opnemen met Jan Zijp. 

8. Sluiting. 
Koos sluit de vergadering om 22.10 uur. 

 
 
Vergaderdata.  
woensdag 16 januari   loc. OD 
dinsdag 5 februari   loc. SA 
donderdag 4 april   loc. OD 
woensdag 12 juni   loc. MU 
 
 
 
Actiepunten. 
* Foto MR voor de website. 
* Nieuwe ouder voor MR vanaf MU. 
* Websitebezoek door leerlingen, David. 
 
 
 
 


