
Notulen MR vergadering, dd. 10 november 2015 

Aanwezig: Olivier, Rogier, Caspar, Michelle, Ruth, Brigitte (notulen) 

 

Olivier stelt voor een rondje te maken: “Wat voor een MR willen wij zijn?” 

Rogier: vorig jaar is er niet zo veel uit onze handen gekomen. Het heeft bijvoorbeeld heel lang geduurd 

voordat de MR naar de begroting kon kijken; doelstellingen formuleren lijkt wel een goed plan. 

Misschien goed om een ouderenquête te houden om ons sturing te geven.  

Brigitte zit in de MR omdat het moet. Langs een MR moet een aantal zaken per jaar passeren (en dat is 

vaak al meer dan genoeg) en het is fijn om die draad te volgen. 

Michelle wil ook graag de normale jaarplanning volgen. 

Ruth zit ook in de MR omdat zij adjunct-taken heeft en zij is zo een goede verbinding tussen directie en 

MR. De ouderenquête komt er dit schooljaar aan en wordt eerst aan de MR voorgelegd. 

Olivier: ik stap er binnenkort uit; vorig jaar is er niet veel gepresteerd. Het zou mooi zijn als iedereen niet 

afwachtend, maar gemotiveerd aanschuift aan de vergadertafel.  

 

We volgen de agenda van 16 september 2015 

Punt 3: Mededeling directie 

Via Ruth: we moeten de begroting goedkeuren. Deze is 20 november beschikbaar. Zo niet, dan zet Ruth 

daar druk achter, dat hij snel komt.  

Hagar neemt de rol van Leny over in de GMR. 

Er is een CAO-verandering: onze werkweek wordt verlengd naar 40 uur ter verlichting van de werkdruk. 

Daar is veel om te doen geweest. Ook het taakbeleid wordt aangepakt (er wordt meer vastgelegd over 

hoe zwaar een taak is en hoeveel taken een ieder heeft). Het heeft veel werk voor de directie 

opgeleverd. 

Het personeel wil graag dat het budget voor het schoolreisje – linksom of rechtsom – omhoog gaat. 

Ook de oudergeleding vindt het meerdaagse schoolreisje belangrijk en begrijpt dat het budget omhoog 

moet. De MR adviseert de directie om in de komende begroting hier rekening mee te houden. 

 

Punt 4: Welkom nieuwe leerkracht: welkom Ruth! 

 

Punt 5: jaarplanning 

Vergaderdata:   Agenda: 

9 december – 19.30 uur  Begroting 

27 januari – 19.30 uur  Huidige schoolplan (ter verbetering voor het komende schoolplan) 

9 maart – 19.30 uur  Tussentijdse evaluatie speerpunten 2015-2016  

(13 april – 19.30 uur – indien nodig) 

18 mei – 19.30 uur  formatie en groepsbezetting (ook al is het dan misschien nog niet rond) 

29 juni – 19.30 uur  … 

 

Tot slot vertelt Brigitte nog iets over Cito-uitslagen van het afgelopen jaar in relatie tot het schooladvies.  

 

 



Actiepunten: 

De notulen van de MR na goedkeuring op de site zetten (leerkrachten) 

Bestuderen wat er nu bij de MR staat op de site; foto’s? (Rogier) 

Via klassenouders alle ouders op de hoogte brengen van (dit deel van de) site (Rogier) 

Brigitte stuurt notulen ook aan Caroline en bespreekt deze met haar 

 

 

Rondvraag: 

Michelle: gaan jullie nu op zoek naar een nieuwe voorzitter: Ja (via klassenouders en de website) 

Het streven is om in januari een nieuw lid te hebben.  

 

 


