
 
Vergadering M.R. 06-02-2018 ➔ MR met directeur 

 
Aanwezig: Romy, Wim, Koen, Ankie, Michiel, Maud en Peter 

 

 20.00 uur – 22.00 uur (P&P) 

1 Opening vergadering 

2 Notulen vorige vergadering + vaststellen agenda 
Geen op-of aanmerkingen. De goede begroting is vanavond aanwezig en wordt besproken. 

3 AP-lijst doornemen (nieuwe maken) 
- Wim MRP informeren over scholing 2017-2018 

- Fijne motoriek spelling, kinderen in nu groep 5: is daar iets aan te merken ivm 

gebruik tablets afgelopen jaar in groep 4.. 

- Foto van de MR voor de website 

Nienke Fabries van de GMR uitnodigen voor een vergadering. 

4 Mededelingen  
(Wim) Geen vervanging voor groep 8 geweest bij ziekte leerkracht. Kinderen moesten thuis 
blijven. Vanuit de ouders geen reactie op geweest. Momenteel vaker problemen om 
iemand te vinden voor vervanging i.g.v. ziekte leerkracht. Klassen worden dan opgedeeld. 
Grootste probleem: er zijn te weinig vervangers. 
Koen: Korte toelichting over de GMR vergadering. (zie notulen GMR) 

5 Ingekomen post en/of stukken  
- Nieuwe kandidaat voor de MR heeft zich aangemeld. Mark van den Berg: vanaf maart 
ouder van een leerling. Aan Carmen vragen of die hem wilt uitnodigen. 

6 Vraag vanuit OV inzake TSO-bijdrage 
OV was benieuwd waar het geld precies aan besteed wordt. MR moet één keer per jaar 
vaststellen of de TSO-bijdrage nog klopt. Afgelopen jaar waren de kosten €66000,- . 
Bijdrage van €125,- per kind was afgelopen jaar net voldoende. Voorstel Wim: Hij geeft in 
de nieuwsbrief een onderbouwing van de kosten. MR vindt dat een goed idee. 

7 Arbo: veiligheidsplan en RIE 
Er is sprake van drie verschillende plannen: 

- Bedrijfs Nood Plan: Plan voor de fysieke veiligheid van de school. 

- Sociaal Veiligheidsplan: Is de vorige vergadering besproken. 

- RIE (Risico inventarisatie en evaluatie) 

MR heeft geconstateerd dat de plannen aanwezig zijn. 

8 Financiën: halfjaarcijfers en begroting 
Correcte begroting door Wim besproken. Realisatie van 2017 verwacht Wim binnen een 
paar weken. Wordt de volgende vergadering besproken. Halfjaarcijfers worden besproken 
op de vergadering van juni. 

9 Aannamebeleid en leerling prognoses  
Aannamebeleid is al aangepast. Er is geen beperking meer voor wat betreft 
voedingsgebied. 

- Prognose 2018-2019: 493 

- Prognose 2019-2020: 480 



 
- Prognose 2020-2021: 466 

- Prognose 2021-2022: 450 

Geboortecijfers lopen terug, ouders hebben ook meer keus, er is dus meer concurrentie. 
Blijven zorgen voor een goed pr. Er komt ook een nieuwe brochure om ouders te laten zien 
wat er allemaal gebeurt op de P&P. 

10 Indelen groepen 2018-2019 
Er wordt volgend schooljaar uitgegaan van 21 groepen. Dat betekent één groep minder 
vergeleken bij dit schooljaar. Hoe het precies gaat worden is nog niet bekend. De puzzel is 
nog niet af. Volgende vergadering wordt dit weer besproken. 

11 WVTTK 
Maud: Moment van eerste rapport is wel heel laat. Wim geeft aan dat hij dat pas van één 
ouder te horen heeft gekregen. Doordat de carnavalsvakantie vroeg valt en de Cito-toetsen 
nog niet afgerond zijn, is de planning van de rapportgesprekken later. In het team wordt 
het ook geëvalueerd. 
 
Romy: Graag iets meer duidelijkheid over het begintijdstip van de schriftendag. Er bestaat 
bij veel ouders onduidelijkheid. 14.30 uur of 14.45 uur.  
 
Wie neemt de taak van voorzitter op zich nu Romy gaat stoppen? Op dit moment is er 
niemand die zich geroepen voelt. Volgende vergadering gaan de ouders in de MR kijken of 
er iets op te vinden is. 

12 Sluiting 

 
VERGADERDATA 2017-2018 
 

19 september 

31 oktober 

12 december 

6 februari 

27 maart 

15 mei 

26 juni 

 
AANTREEDROOSTER MR:  
2012-2013: Koen (06-17146455), Ankie (06-12097094) 
2013-2014: Romy (06-15027293) 
2015-2016: Hilda (06-28834784) 
2016-2017; Carmen (06-23574350), Peter (06-51880408), Maud (06-52022065) 
Wim (0643506532) 
2017-2018: Angela(06-40845423) , Michiel (06-53254656) 

 
AP-LIJST 

 Wat Wie Gedaan 



 
    

    

    

    

    

 

 
 

 
 
 
 

Jaarplanner 2017-2018 
 



 
 
 
 

 19/9 31/10 12/12 
 

6/2 27/3 15/5 26/6  

Arbo; veiligheidsplan en RIE     x    MR-O: advies/ 
MR-P: instemming 

Sociaal veiligheidsplan  x      MR-O: advies/ 
MR-P: instemming 

Urenbesteding/Onderwijstijd/vakantie-
rooster 2018-2019 

     x  MR-O: advies/ 
MR-P: instemming 

Uitgangspunten formatieplan 2018-2019     x   MR-O: advies/ 
MR-P: instemming 

Formatieplan 2018-2019; proces en 
definitieve plan 

      x MR-O: advies/ 
MR-P: instemming 

Stagebeleid; Keurmerk School 
 

x       Informatief 

Schoolgids 2018-2019 
 

      x Instemming 

Financiën; halfjaarcijfers en begroting 
 

 x  x   x Informatief 

Aannamebeleid en leerlingprognoses 
 

   x    Informatief 

Indelen groepen 2018-2019 
 

    x   Advies 

Kwaliteitskader INOS; Leren van Data en 
Kwaliteitswijzer 

 x   x   Informatief 

Brede School/Kind Centrum; 
ontwikkelingen  

  x   
 

x  Informatief 

Passend Onderwijs; ondersteuningsprofiel 
aangepast 

  x     MR-O: advies/ 
MR-P: instemming 

Vaststellen TSO en OV ouderbijdrage x     
 

x  MR-P: instemming 

Werktijdenregeling 2017-2018 
 

x       MR-P: instemming 

School Strategisch Beleidsplan; jaarplan 
2017-2018 

x  
 

     MR-O: advies/ 
MR-P: instemming 

Marap (managementrapportages) 
 

  x   x  Informatief 

School Strategisch Beleidsplan  
2018-2021 

    x  x MR-O: instemming 
MR-P: instemming 

 
Taakbeleid en  IZM 

    x  x 
 
 

MR-O: advies/ 
MR P: instemming 

Scholingsplan 2017-2018  x      
 

MR-O: advies/ 
MR-P: instemming 


