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Chantal Molenaar, Danique van der Leest, Brigit Scheepens 
Afwezig: Ilse van ’t Ende 
 

1. Opening 
Er zijn geen aanvullingen op de agenda.  
 

2. Notulen MR maart 2019 
Social Schools: We hebben het inmiddels mogelijk gemaakt dat ouders ook de contactgegevens van 
andere ouders in de klas van hun kind(eren) kunnen inzien, mits de betreffende ouder bij de 
instellingen de contactgegevens openbaar heeft gezet. Een ouder van de MR merkt op dat haar kind 
in een combinatieklas zit en zij dus alleen de contactgegevens van 1 groep ziet en niet van de hele 
klas. We zullen kijken of we dit ook nog kunnen oplossen.  

 
3. Bespreekpunten vanuit de school 

De KMPO is vandaag naar ouders en team verstuurd. We hopen op een grote respons.  
Er is vooraf aan de vergadering een brief verstuurd naar alle leden van de MR, waarin wordt 
uitgelegd dat de directie heeft besloten over te gaan naar een continurooster, met vijf gelijke dagen. 
We bespreken de brief en stellen vragen.  
Er wordt gevraagd naar meer informatie over de buitenschoolse opvang. Brigit verwijst hiervoor naar 
SKOA.  
Blijft de ochtendpauze bestaan? Ja, waarschijnlijk wel op een vroeger tijdstip.  
Als de schooldagen eerder afgelopen zijn, hebben we tekort gymuren. Brigit heeft kunnen regelen 
dat we op woensdag uitbreiding van uren bij de gymzaal krijgen, zodat alle groepen 2x per week 
kunnen blijven gymmen.  
De oudergeleding stemt in met de wijziging in de schooltijden.  
De personeelsgeleding stemt in met de rusttijden.  
Als MR willen we complimenten geven aan de werkgroep. Het traject is met veel zorg uitgevoerd.   
 
Formatieplan: we zullen volgend schooljaar weer werken met 11 groepen. We zijn achter de 
schermen druk bezig met plaatsen van de leerkrachten op de groepen. De personeelsgeleding stemt 
in met het plan.  
 
Nicole benoemt dat er veel positieve geluiden zijn van ouders dat ze in de ochtend 10 minuten 
tussen de eerste en tweede bel de tijd hebben om hun kind naar de klas te brengen. Dit wordt als 
zeer prettig ervaren. Fijn om te horen, als school zien we ook meer rust bij het brengen van de 
leerlingen.  
 

4. Post en e-mail 
Geen. 
 

5. Bespreekpunten vanuit de oudergeleding MR 
Chantal loopt er tegenaan dat de jaarplanning niet helemaal klopt. Er missen dingen of er staan 
onderwerpen bij die overbodig/niet duidelijk zijn. Chantal stelt voor om uit te zoeken welke 
onderwerpen jaarlijks op de agenda moeten terugkomen en maakt een voorstel voor een nieuw 
jaarplan.  
 
 
 
 
 
 



6. GMR 
Bestuursformatieplan.  
Ons advies naar de GMR is om meer in te zetten op PR om nieuwe leerkrachten aan te trekken en 
oudere leerkrachten te behouden.  
 
Statutenwijziging managementstatuut (ter instemming personeel). 
We stemmen in met de wijziging.  
 
Verdeling faciliteiten secretaris vanuit CAO PO 
We kunnen niet instemmen met dit onderwerp, aangezien er geen bijlage over dit onderwerp was 
verstuurd. Chantal merkt op dat de stukken voor de GMR soms heel laat worden verstuurd, 
waardoor het niet mogelijk is om het team op de hoogte te brengen en inspraak te geven.  
 
Werkverdelingsplan.  
We hebben geen op-/ aanmerkingen.  
 
Strategisch beleidsplan 
Het is een overzichtelijk en duidelijk document geworden. We stemmen in met het plan en de brief.  
 
De andere onderwerpen zijn ter informatie en bespreken we in het kort. Er zijn geen bijzonderheden.  

 
7. Rondvraag 

Kan Danique de antwoorden op de vragen die vooraf gesteld worden aan de GMR doorsturen naar 
de leden van de MR? 

 
Sluiting: 21.10 uur 
 
 

  


