
Notulen MR vergadering 10-09-2018  

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

1. Opening 
Aan de agenda voegen we het onderwerp ‘vloer gymzaal’ toe.  
Welkom aan Ilse.  
 

2. Notulen MR juli 2018 
Klassenouder-> er wordt iemand binnen de school aangesteld om dit te coördineren. Ouders krijgen 
hier nog bericht over.  
We hebben de actielijst doorgenomen.  
  

3. Bespreekpunten vanuit de school 
Schoonmaak: er zijn minimaal aantal uren beschikbaar, waardoor de lokalen ‘vies’ zijn. Dit ervaren 
de leerkrachten, maar ook de ouders vinden de lokalen en het sanitair niet goed schoongemaakt. 
Het advies vanuit de MR is om dit onderwerp in te brengen in de GMR. Onze bevindingen delen en 
vragen of andere scholen dit ook ervaren.  
GMR: Linda en Ilse wisselen elkaar af bij het bezoeken van de vergadering. Ilse gaat 24 september 
als eerste.  
Jaarverslag MR: deze hebben we in juli goedgekeurd.  
Evaluatie doelen schoolplan: de groepsindeling op blz. 5 is de groepsindeling van 2018-2019. We 
hebben wat tekstuele aanmerkingen en geven deze door aan de directie.  
Namens de MR, complimenten voor directie en team, er is hard gewerkt!  
 

4. Post en e-mail 
Er is een vraag door een ouder gesteld over luizencontrole. Er was een afspraak gemaakt dat we na 
elke vakantie een bericht sturen in de nieuwsbrief. Na de zomervakantie is er geen bericht over 
gestuurd. Ook zijn er door de desbetreffende klassen geen bericht gestuurd over dat er hoofdluis 
heerst. We zetten het in de lijst met actiepunten.  
 

5. Rondvraag 
Kunnen we de eerste MR-vergadering aan het begin van volgend schooljaar misschien anders 
organiseren, i.v.m een vrij drukke start van het schooljaar voor de leerkrachten. We komen hier eind 
van dit schooljaar op terug.  

 
6. Bespreekpunten vanuit de oudergeleding MR 

Gymzaal: wat is de status van de vloer? Hij zou in de zomervakantie gemaakt worden. Er gaan 
verhalen rond over uitstekende spijkers en scheefliggende vloerdelen. Ouders maken zich hier 
zorgen om. Nicole gaat hierover met Brigit in gesprek.  
Fietsenhok: een ouder heeft Nicole aangesproken. De ouder heeft gehoord dat Cor stopt met het 
begeleiden van kinderen in fietsenhok. Ook vinden ouders het fietsenhok/het fietsenrek buiten het 
plein te klein en niet veilig.  
Antwoord van school: we maken meer ruimte in het fietsenhok, spreken leerlingen aan op hun 
gedrag t.o.v. de conciërge. Zijn er nog andere mogelijkheden om de fietsen te stallen? Is het een 
idee om een paar fietsenrekken bij te plaatsen? Wellicht kunnen 6 t/m 8 hun fiets buiten het plein 
stallen en groep 1 t/m 5 in het fietsenhok.  
Werkplan MR: is er een recentere versie van het regelement MR? Op onze website staat een 
document uit 2012. Danique vraagt dit na bij de GMR  

7. GMR:  
We bespreken het jaarplan, waarop we instemming moeten geven. We hebben hier een aantal 
opmerkingen over:  
Blz 9. Waarom een tweede robot, terwijl de eerste naar ons weten niet veel gebruikt wordt?  



Bij het onderwerp ‘ functiemix’ komt het onderwerp normjaartaak aan bod. We besluiten dat we de 
volgende vergadering dit onderwerp agenderen.  
Ziekteverzuim: er wordt een verzuimexpert ingezet om de directeuren te ondersteunen, kosten voor 
2 dagen per week: 65000. Is dit noodzakelijk, kan dit niet via de Arbodienst? Kan dit geld niet beter 
besteed worden aan de vervangingkosten?  
Waarom hoeven mensen uit de invalpool niet mee te doen met de normjaartaak? Dit vragen we aan 
Brigit.  
 
We stemmen in met een paar kanttekeningen.  
 
 

8. Sluiting 
 
Sluiting: 21.20 uur 
    
 

 


