
MR vergadering 
 
Datum: 30 oktober 2017 
Aanwezig: Fenny de Lange, Annemarie Veldman, Elise Deijk, Marielle Roelofsen, Marielle Jansen (vz) en Daphne Vos (not) 
Afwezig m.k.: Rutger Sibma 
 

Agendapunt Bijzonderheden 

Opening Opening door Mariëlle Jansen 

1. Nadere agendering ● geen 

2. Mededelingen Fenny 

● IKC (als vast punt op de agenda); geen bijzonderheden 
● O4NT (standaard op de agenda); er wordt veel gecommuniceerd over storingen ed, vaak na 

een update. 
● Nieuw administratieprogramma tav integraal personeelsbeleid 
● Team draait goed ook met tijdelijke en nieuwe krachten 

3. Activiteitenplan met Fenny 

● Ouderenquête; specificeren naar individuele kinderen (max 4), goed kijken naar de termen. 
Vragen toevoegen over de lesmethode, vervangen/aanpassen bij het stukje 
kennisontwikkeling, vakje “nvt” toevoegen (voor bv kleuterplein), nog specifieke vragen over 
kleuterplein en stamgroep. Huiswerk er uit, is nog geen sprake van, het plansysteem moet 
verwerkt worden.  
Via een link via de mail naar de ouders, maar ook ouders benaderen, koppelen aan de 
informatieavond, maart/april. 
Kindertevredenheid is ook belangrijk, een goed punt voor de leerlingenraad. 

● Jaarverslag MR 
● Huishoudelijk reglement MR; wijziging in de namen van de scholen Daphne mailt GMR 
● ZIEN!; volgen van sociaal emotionele ontwikkeling, in het begin was dit informatief, moet dit 

op de agenda blijven staan??? 
● Terugblik informatieavond; enthousiaste reacties vooral de manier waarop de workshops 

gegeven zijn, filmpje is mooi gecomprimeerd, is geschikt voor de website. Hoe doen we dat 
de volgende keer, interactief spreekt wel aan. 

4. Actiepunten met Fenny ● Bijgewerkt op de actielijst 
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5. Notulen d.d. 11 september 
2017 ● Geen op- en aanmerkingen 

6. Ingekomen post 

GMR (samenvatting door Mariëlle J): 
● Vergaderrooster 2017 – 2018 

Onderstaande vragen worden gesteld: 
1. Hebben de leerkrachten/personeelsleden pauze tussen 10.00 en 14.00 uur (zoals 
wettelijk bepaald in de CAO)? Welke afspraken zijn hierover gemaakt/vastgelegd?  
2. Waar worden de pleinwacht uren weggeschreven? (momenten waarop de leerlingen vrij 
zijn (pauze hebben) en de leerkrachten toezicht houden) Bijv. normjaartaak of niet 
lesgebonden uren (voorbereiding, overleg, correctie)? 
 

Overige: 
● MR Nieuwsbrief: mag een leidinggevende in de MR of GMR 
● MR Nieuwsbrief: waar moet je in de maand november op letten? 
● Mail ouders over bestemming schoolreisje Dinoland: 

moeten we hier van afstappen? Goed om het gesprek in het team te bespreken over wat wel 
en niet kan.  

7. Ingebrachte punten ● Geen bijzonderheden 

8. Rondvraag 

● Ouderbijdrage roept veel verwarring en irritatie op. We moeten hen vragen om de 
afrekening. Mariëlle R. zal maandag a.s. aanschuiven bij de OV. 

● Week van de pleegzorg, aandacht door spandoeken voor aan het hek, een stukje voor de 
Stuifm@il, Mariëlle R regelt beiden 

9. Sluiting Sluiting om 20.40 uur 

 
 

ACTIEPUNTEN  
Wie Wat Status 
Rutger Alert blijven op de werktijden van de leerkrachten (wordt binnen de GMR besproken).  Met 

name straks als O4NT ingevoerd wordt zal dit extra’s vragen. 
 

Fenny Handleiding maken voor de website en up to date maken (Stuifm@il)  
Liesbeth Gemeente spreken over signalering bij school ivm veiligheid rondom parkeerplaats  
Leerkrachten Aanvullen vragen stamgroepen en kleuterplein (enquête)  
Annemarie Doornemen enquête op termen  
Daphne  GMR mailen over MR reglement  
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Leerkrachten Reactie naar GMR over de gestelde vragen  
Mariëlle R Regelen spandoek en stukje voor Stuifm@il  

 
 

Pagina’s 3/3 


