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Notulen MR vergadering  

 
25 september 2017 

 
Aanwezig: 

OG: Marcel (voorzitter), Barbera, Karin 

PG: Else, Els, Erica, Ellen, Gerrie (notulist) 

Later: Jolanda, Merel 

Genodigde: Sebastiaan Elsholz 

  

1.      Opening 

Marcel heet iedereen welkom en opent de vergadering.  

Rondje voorstellen ivm aanwezigheid van Sebastiaan, wie belangstelling heeft voor deelname 

aan de MR. 

Gerrie leest een gedicht voor: Jezus is het Leven! 

  

De notulen van de vergadering van 06-07-2017 worden goedgekeurd. 

  

2.     Vaststellen schoolgids 2017-2018 

Op 4 oktober is er een vergadering over het 10-stappenplan gedrag. Hopelijk kan de 

schoolgids daarna geaccordeerd worden.  

  

3.     Verdeling rollen binnen de MR in het schooljaar 2017-2018 

Voorzitter: Marcel; Vice-voorzitter: Gerrie; Penningmeester: Merel; Notulist: Gerrie.  

Vanaf nu vindt het vooroverleg met directie plaats met zowel Marcel als Gerrie. Bij alle MR 

zaken is het nodig om deze altijd schriftelijk vast te leggen en het verslag te sturen naar de 

overige MR-leden.  

  

4.     Vaststellen van het vergaderschema voor de MR in schooljaar 2017-2018. 

Dinsdag 17 oktober, donderdag 9 november, woensdag 13 december, donderdag 25 januari, 

dinsdag 20 februari, maandag 9 april, dinsdag 15 mei, donderdag 14 juni, donderdag 5 juli. 

  

5.     Vaststellen van de doelstellingen voor de MR in het schooljaar 2017-2018 

Het halen van de diverse deadlines. 

Effectief vergaderen. 

Alles schriftelijk vastleggen anders telt het niet. 

Communicatie met achterban verbeteren, zowel bij PG als bij OG. 

Sommige PMR onderwerpen kunnen in het kader van effectief vergaderen beter apart 

besproken worden door de eigen PMR leden.  

  

6.     Vaststellen van het activiteitenplan voor de MR in het schooljaar 2017-2018. 

Wat is het beleid op het gebied van communicatie van school tov ouders? 

Deadlines op het gebied van formatie, verkiezing basismodel - overlegmodel, schoolgids, 

taakurenbeleid, budget, Passend Onderwijs, 10 stappenplan gedrag.  

De werkgroepen worden losgelaten, we doen alles gemeenschappelijk. 

Marcel stuurt een activiteitenplan rond als voorstel. 
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7.     Rondvraag, afronding en sluiting. 

  

*Een MR-lid mag niet persoonlijk aangesproken worden en is onschendbaar. Alleen tijdens de 

MR-vergadering en op van te voren vastgelegde overlegmomenten worden MR zaken 

behandeld. 

*Overleg over financiën: niet alleen geld uit het frictiefonds is gebruikt voor de formatie van 

een extra groep, maar ook het geld voor Passend Onderwijs is hiervoor gebruikt.  

*Er worden nu koppels bij elkaar gezet die meer zijn in fte dan er nodig zou zijn voor het 

formeren van een groep. Welke financiële keuzes liggen hieraan ten grondslag?  

*Er staan nu structureel 3 leerkrachten voor een bepaalde groep, terwijl vastgelegd is dat er 

niet meer dan 2 leerkrachten voor een groep staan. Welke keuze ligt hieraan ten grondslag? 

*Hoe is de vervanging geregeld voor het aankomende zwangerschapsverlof bij de kleuterklas? 

Deze vraag dient uiterlijk 6 oktober beantwoord te worden. 

*Is de formatie geworden wat in juli is goedgekeurd? Wat zijn de wijzigingen en waarom?  

*De administratieve last van de leerkrachten is verhoogd, wat doet Leon hieraan? Formulier 

MGT voor alle leerkrachten, formulier niveaubepaling groep 6, advies groep 8 in aanwezigheid 

van alle leerkrachten van groepen 6,7 en 8 

*Hoe zijn de taakuren ingevuld, zijn alle uren ingezet? 

*Er moet een convocatie uitgaan naar alle ouders voor de algehele ledenvergadering MR / OR 

op 11 oktober 9.00 uur. 

*Hoe wordt er omgegaan met staken door de leerkracht en het aantal lesuren dat een leerling 

les moet krijgen per jaar? Wat is het beleid hiervoor? 

*Het budget voor de MR is Euro 1258 per kalenderjaar, we gaan als MR kijken naar een 

besteding van het deel van het budget dat niet door de MR is uitgegeven. 

*We hebben van directie nog geen antwoord op papier gekregen op de schriftelijk ingediende 

vragen over de formatie van schooljaar 2017-2018 

*Sebastiaan wil graag deel worden van onze MR.  

*Karin wordt bedankt voor al haar inzet voor de MR 

  

Marcel stuurt namens de MR een email naar Leon met vragen.  

  

Volgende vergadering  

dinsdag 17 oktober, Erica is niet aanwezig 

donderdag 9 november 

woensdag 13 december 

donderdag 25 januari 

dinsdag 20 februari 

maandag 9 april 

dinsdag 15 mei 

donderdag 14 juni 

donderdag 5 juli 

 


