
Notulen MR vergadering 14-01-2019 

Aanwezig: Nicole Waijers (voorzitter), Linda Kikkert, Anneloes Barsingerhorn 
Chantal Molenaar, Danique van der Leest, Ilse van ‘t Ende 
 

1. Opening 
We verplaatsen twee onderwerpen naar voren, zodat Brigit antwoord kan geven op deze 
onderwerpen.  
 

2. Notulen MR november 2018 
Goedgekeurd.  
 

3. Bespreekpunten vanuit de school 
Annette is voor 4 uur in de week aan het re-integreren. Michael werkt na de kerstvakantie 1 dag in 
de week op school, dit vanwege financiële middelen. Na de voorjaarsvakantie zal hij niet meer bij 
ons werken op school. Er is een vacature en er wordt hard gezocht naar een vervanger.  
 
De enquête voor het ‘5 gelijke dagen-model’ is geweest. We hebben geconcludeerd dat er veel 
positieve bevindingen zijn onder ouders en team. We gaan onderzoeken of het mogelijk is om het 
nieuwe rooster te realiseren, waarbij we de opmerkingen en wensen van ouders mee zullen nemen.  
 
Begroting: het voorstel is om dit onderwerp in de toekomst te verplaatsen naar maart. We hebben 
dan vanuit school meer gegevens beschikbaar. We gaan akkoord met het voorstel.  
We bespreken de begroting. Er worden wat vragen gesteld over verschillende posten. Brigit heeft 
uitgelegd over welke kosten we uit welke gelden we kunnen betalen.  
 
Staking. In de media wordt aangekondigd dat er een landelijke onderwijsstaking zal plaatsvinden. 
Gaat onze school ook staken?  
De AOB heeft deze staking opgeroepen. De AVS (schoolleidersvakbond) staakt niet. Zij voeren een 
actie in waarbij ze schoolleiders oproepen om ziekte van leerkrachten binnen de school in een 
bepaalde week in februari niet te vervangen.  
Brigit heeft geïnformeerd bij Jan Zijp hoe Ronduit hierin staat. Wanneer er antwoord komt, zullen we 
intern bespreken of wij als school gaan staken.  
  

4. Post en e-mail 
Vraag van een ouder: is het een idee om als school meer met afvalscheiding te gaan doen? We gaan 
dit onderwerp intern bespreken en komen erop terug in de volgende vergadering.  
 

5. Rondvraag 
In de mededelingen van de GMR staat vermeld dat er actie wordt ondernomen op de kwaliteit van 
de schoonmaak op de scholen; geldt dit ook voor onze school? Ja er is contact geweest en er is 
verbetering beloofd vanuit Effektief (schoonmaakbedrijf). Brigit merkt direct dat zij er beter bovenop 
zitten.  
 

6. Bespreekpunten vanuit de oudergeleding MR 
Termijn MR-leden. Chantal zit dit jaar 4 jaar in de MR en gaat nadenken of zij zich herkiesbaar stelt.  
Er wordt gevraagd of er interesse is om de opmerkingen van ouders vanuit de enquête te delen, 
zodat we kunnen kijken naar mogelijke actie-/verbeterpunten. Het merendeel van de MR vindt het 
wel interessant, maar vindt ook dat de inhoud van de enquête niet gedeeld mag worden.  
Linda vraagt of Ilse dit keer een stukje voor de MR wil schrijven voor in de nieuwsbrief. Anneloes 
vraagt aan Maurits of hij het verslag wat meer aan het begin van de nieuwsbrief kan plaatsen. OP 
deze manier hopen we meer input van ouders te krijgen.  
 



Professionaliseringsbeleid. We bespreken hoe de professionalisering binnen het team plaatsvindt. We 
adviseren om binnen het team elkaar vaker terug te koppelen wat er is geleerd van een 
studie/cursus.  
 

7. GMR:  
Ilse is volgende week verhinderd voor de GMR-vergadering. Danique heeft een cursus. Anneloes 
heeft aangeboden haar te vervangen. Bedankt Anneloes!  
 
Vakantierooster:  
Het lijkt alsof onze mening niet gehoord is tijdens de GMR-vergadering. We zijn verdeeld over het 
instemmen, mede doordat het lijkt alsof het rooster toch al vaststaat. De meerderheid stemt in met 
het besluit. Volgend jaar willen we alert zijn op de procedure omtrent adviesgeving en instemming.  
 
Functiehuis:  
De functies staan nu duidelijk beschreven. We geven instemming.  
 
Reiskostenvergoeding:  
Er was een kleine wijziging en daarom moet er instemming gegeven worden. We geven instemming.  
 
Vervangingsfonds:  
We vragen aan de GMR of dit onderwerp niet ter instemming ingebracht had moeten worden. Nu 
wordt het al gehanteerd.  
 
Rondvraag:  
Zullen we een datum prikken voor een afsluitend etentje dit schooljaar? Chantal verstuurt 
datumprikker.  
De volgende MR-vergadering is al op 5 februari. De GMR heeft een thema-vergadering, dus levert 
geen stukken aan. We verplaatsen deze naar maandag 11 maart. 
 
 
Sluiting: 21.20 uur 
 
 
 
 
 
 


