
Notulen MR-vergadering  30 september 2019  

Tijd: 19:45 uur  

 

 30 september 2019 Mededelingen Actie 

1

. 

Opening Jolanka    

2

. 

Welkom aan Francien 

Goedkeuring agenda 

ingekomen stukken / 

mededelingen 

Welkom aan Francien. 

 

 

3

. 

Notulen MR / GMR GMR notulen is er nog niet.  

 

 

4

. 

  Actielijst vanuit vorige  

MR-vergadering 

Boekje MR komt is besteld, komt nog 

binnen. 

Jaarverslag komt volgende keer. 

De luchtverfrissers bevielen de kinderen goed. Omdat 

dit was een proef was vragen wij ons af hoe de 

evaluatie is? 

Volgens de schoonmaker was het resultaat van de 

luchtverfrissers onvoldoende. Hilbertine krijgt het 

volgende gesprek te horen wat de schoonmaker 

besloten heeft.  

 

Jolanka: bespreekt 

met Andre over 

toiletgebruik groep 

7. 

Jolanka: geeft door 

aan Hilbertine dat 

de toilet weer vies 

is en de 

luchtverfrissers wel 

bevielen. 

Ellen: Toiletgebruik 

als punt op de 

teamvergadering. 

  5.  Taakverdeling binnen 

MR: wie wordt 

secretaris? 

Jolanka wordt secretaris. 

Wie zorgt er voor de kopij in de nieuwsbrief?  

Op dit moment kijkt Hilbertine wat er in de 

nieuwsbrief van vorig jaar staat en dat neemt ze over.  

Goed om samen alert op te zijn wanneer er wat in de 

nieuwsbrief moet.  

 

6

. 

  Jaarverslag  Gaat naar de volgende vergadering.  

7

. 

Vaststellen 

jaarplanning, 

huishoudelijk 

reglement, planning 

Mr, taakverdeling, 

vergaderschema, 

speerpunten MR 

We verschuiven de vergadering van 10 februari naar 

9 maart omdat we dan meer tijd hebben om de 

resultaten 1e semester te verwerken.  

 

 

8

. 

Schoolgids (kritisch 

beoordelen) 

Wat vinden wij nu van 

het stuk wat van 

Marco van der 

Zwaard? 

Laatste pagina contactgegevens : 

Emailadres van Marco v/d Zwaard ontbreekt. 

Secretaris geen priveadressen in schoolgids. 

En Menno is geen secretaris meer.  

Eventueel foto Marco naar de laatste pagina  

bij contactgegevens. 

 

Hilbertine  

 

 



9

. 

Opbrengstenformat 

(inclusief 

ondersteuningsprofiel, 

SWOT) 

-Geeft weer wat wij ook ervaren op school. Niet 

verrassend.  

-Enerzijds toestroom van hoogopgeleide ouders. 

-Anderzijds toestroom van kinderen die switchen van 

school die misschien wel meer zorg nodig hebben.  

-Engels staat in het schoolplan gepland voor 

schooljaar 2020-2021. 

Hoe kan het dat Engels als zwak/ bedreiging staat in 

de SWOT maar toch voldoet aan de kerndoelen? 

Omdat het voorgezet onderwijs op hoog niveau start. 

Tip om te communiceren naar ouders hoe wij bezig 

zijn met Engels.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hilbertine 

10

. 

Wat vinden wij van de 

vrije vrijdagmiddag voor 

de kerstvakantie en 

zomervakantie?  

 

Wat vinden wij van 

twee weken 

meivakantie? Eventueel 

meer spreiding en/of 

meer studiedagen. 

Goed voor het team om rustig alles te kunnen 

afsluiten en opruimen voor  

de vakantie.  

Rekening houdend met ouders die op vakantie gaan.  

 

Meningen zijn verdeeld: 

Enerzijds rusten kinderen in twee weken goed uit.  

Anderzijds wordt de lange periode tot de 

zomervakantie als lang ervaren met vermoeide 

kinderen. (10 weken) 

Liever twee weken in mei en niet in april vanwege  

afstand tot zomervakantie en het mooiere weer.  

We willen geen rekening houden met VO. 

Studiedagen zijn goed verspreid, nadeel is dat het  

alleen de middag is. Lastig dat je als ouder liever een 

hele dag wilt vrijnemen als je kind vrij is.  

Een hele dag kunnen ouders beter invullen met hun 

kind. (museum o.i.d.) 

 

11

. 

Personeel 
- nieuwe collega’s 
- zorgen collega’s 

 

De nieuwe collega’s worden gecoached. 

 

 

 

 

 

12

. 

 Verhoging  

overblijfkosten. 

Excuus dat wij niet de MR meegenomen in ons 

besluit. 

Redenen: 

-Al veel jaren is het tarief hetzelfde gebleven. 

-We kunnen vanwege het grote aantal kinderen wat  

overblijft het bijna niet meer aan. - - - We hopen dat 

de stap om over te blijven nu wat groter is en er 

meer kinderen thuis gaan eten.  

- We hopen te voorkomen dat ouders die van de 

overblijf gebruik moeten maken straks niet ineens 

veel overblijfgeld moeten betalen omdat we het 

moeten gaan uitbesteden. 

  

Er worden door MR-leden ook andere mogelijkheden 

benoemd: 

-TSO team krijgt vrijwilligersvergoeding:  

-Alle ouders draaien mee in de overblijf.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wil je als ouder niet meedraaien kun je dit  afkopen.  

 

Op tijd communiceren als wij de overblijf niet meer  

rondkrijgen!! Dan wil de MR wel actie ondernemen.  

 

 

Francien, Ellen, 

Jolanka en 

Hilbertine. 

14

. 

Inbreng vanuit  

achterban  

Niets  

 

15

. 

Communicatie vanuit 

MR Wat komt er in de 

nieuwsbrief? 

  

1

6

. 

Rondvraag   

1

7

. 

Sluiting   

 

 

 


