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Notulen  MR-vergadering dinsdag 7 mei  2019 
Voorzitter:  Mike 
Notulist:  Janet 
Aanwezig:  Mike, Bas, Janet, Malou, Jan 
Aanwezig namens OR: Margriet, Martin. Angelique 
Afwezig:  Yvonne, Harriët 
Aanvang: 20.00 uur  
Sluiting: 22.00 uur  
 

Agendapunt Bespreking en eventuele actie / besluit 

1. Opening en 
vaststelling agenda 

 De leden van de OR worden welkom geheten en zullen het 
eerste gedeelte van de vergadering bijwonen. 
 

2. Vaststellen notulen 
vorige vergadering 
11.04.2019 

Aanpassingen zijn via de mail doorgegeven aan Bas. Na 
aanpassing zal Bas de notulen doorsturen naar Jan. Jan zet ze 
op de site in de App en pushbericht. Yvonne stuurt ze naar 
de webmaster. 

3. Mededelingen 
directie  

Concept schoolplan: teamgeleding is namens team akkoord. 
Oudergeleding zal ook tekenen. De ouders hebben een 
avond belegd en over het schoolplan gesproken. De 
opmerkingen naar aanleiding van die avond zijn te laat bij 
Jan terecht gekomen. Dit is een leerpunt voor de volgende 
keer.  
Taakbeleid: de taken zijn verdeeld. Veel collega’s komen al 
rond de 0 uit. Over de marge moet nog een beslissing komen 
en ook over wat te doen bij teveel of te weinig uren.  Alle 
collega’s bekijken nu individueel hun takenlijst en op 21 mei 
worden tijdens de studiedag beslissingen genomen.  
Personeel/vacatures: er is een vacature voor een onderwijs-
assistente. Een nieuwe collega is aangenomen voor de 
vrijdag in groep.  
Planning algemene ouderavond: komt de volgende 
vergadering. 
Schoolgids: Jan stuurt het concept zo snel mogelijk naar de 
MR leden. Wordt besproken en vastgelegd in de volgende 
vergadering.  
Gezonde school: in het team is besloten het meenemen van 
drinkpakjes zo veel mogelijk te ontmoedigen maar niet te 
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verbieden. Dit in verband met het beleid Gezonde School 
Voeding.  
  

4. Terugkoppeling 
GMR/OR  

Er zijn nog geen nieuwe vergaderingen van de GMR en van 
de OR geweest. 

5. Input OR Vrijwillige ouderbijdrage: 15 gezinnen hebben de bijdrage 
nog niet betaald. Als ouders niet kunnen betalen, zijn er 
andere mogelijkheden. Helaas gaan sommige gezinnen daar 
niet op in en laten niets horen. Het gaat ook om gezinnen die 
niet willen betalen. De herhaalde oproep voor betaling 
wordt dan genegeerd. Jan benadert de gezinnen persoonlijk. 
Het kost veel tijd en levert weinig op. Er is vooralsnog geen 
oplossing voor dit probleem. Janet zal dit in de GMR 
voorleggen en vragen wat andere scholen hier mee doen. De 
ouderbijdrage blijft komend schooljaar gelijk.  
Schoolgids (o.a. vergaderdata): komt op de volgende 
vergadering. 
Evaluatie communicatie achterban: dit blijft een 
aandachtspunt. Er moet een duidelijker profilering komen 
voor de OR op de site en op de schoolapp. Er zijn nu veel 
leden. Misschien zijn daar ouders bij die minder gemotiveerd 
zijn en te druk zijn om vergaderingen bij te wonen. Er moet 
gekeken worden met hoeveel personen de OR komend 
schooljaar verder kan. De OR is de komende tijd  druk met 
het lustrum, de schoolreis, schoolfotograaf en musical groep 
8.  

6. Speerpunten 
IPC 
  

Implementatie IPC: dit loopt. Op 21 mei is er een 
studieochtend IPC. 
Zichtbaarheid MR vergroten: geen nieuwe ontwikkelingen. 

7. Rondvraag & 
Sluiting 

Harriët gaat uit de MR. We kijken naar geschikte kandidaten. 
Liefst een ouder van een leerling uit groep 5 of 6.  Ook moet 
er een nieuwe voorzitter komen en een nieuw GMR lid.  

        
 

 

 

Actiepunten wat? Wie? V 

 Agendapunt 2 Doorsturen notulen met 
wijzigingen naar Jan. 
Doorsturen notulen voor 
app en site. Pushbericht 
regelen.  

Bas 
 
 
Jan  
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 Agendapunt 3 Concept schoolgids sturen 
naar MR leden. 
 

Jan  
 
 
 
 

Agendapunt 5 Bespreken vrijwillige 
ouderbijdrage in GMR 

Janet  

Rondvraag Uitkijken naar een 
mogelijke kandidaat MR. 

allen  

Punten voor de volgende 
vergadering 

Concept zorgplan 
bespreken 
Nascholingsplan bespreken  
Concept schoolgids 
bespreken  
Planning algemene 
ouderavond 

Jan stuurt concept 
zorgplan, 
nascholingsplan en 
schoolgids een week 
vóór 25 juni. 
 

 


