
 

Vergadering M.R. 11-09-2018 ➔ MR met directeur 

Aanwezig: Maud. Peter, Wim, Steffi, Koen en Michiel. 
  

20.00 uur – 22.00 uur (P&P) 

1 Opening vergadering 
Peter opent de vergadering. Steffie stelt zich kort voor als nieuw MR-lid. 

2 Notulen vorige vergadering + vaststellen agenda 
Schoolapp is niet voor iedereen te openen. Afspraak is dat iedereen de app probeert 
voor de volgende vergadering. Verder notulen vastgesteld. 
Agendapunten blijven zoals ze staan. 

3 AP-lijst doornemen 
Punt 7: Aanwezigheid directeur in de MR-vergadering. Wat vindt de MR-P ervan om in de 
MR vergadering een deel van de taken van Wim over te nemen? 
Punt 10: Vaststellen TSO en Ouderbijdrage terug laten komen op de vergadering van 05-
02-2019. 
Punt 12 (werkverdelingsplan) blijven monitoren. Even terug laten komen op de volgende 
vergadering om te kijken of er wat meer duidelijkheid is. 
Punt 12: MR -reglement, huishoudelijk reglement en de jaarplanner moeten op de site 
van de P&P geplaatst worden. 
Actiepunt voor Wim om uit zoeken of er bij Inos beleid is voor ondersteunende 
werkzaamheden door ouders op school. 
MR-P het MR reglement goed doornemen om te zien wat hun bevoegdheden precies 
allemaal zijn. 

4 Mededelingen  
Wim informeert tijdens de vergadering over de afwezigheid van Ankie, Yolanda en Theo. 
Verder geen mededelingen. 

5 Ingekomen post en/of stukken  
Carmen afwezig. Post wordt, voor zover aanwezig, doorgeschoven naar de volgende 
vergadering. 

6 Jaarplanner vaststellen 
(input vanuit MR leden? 
MR Reglement nog eens doornemen? 
Zaken vanuit GMR inplannen) 
 
Uitleg van Wim over een eventueel inspectiebezoek dit schooljaar. P&P is door Inos 
voorgedragen om door de inspectie te worden bezocht als school waar je “blij van 
wordt”. 
Verder staan er geen nieuwe punten op de jaarplanner. 
Koen vraagt of het mogelijk is om bepaalde punten op de jaarplanner meer te 
clusteren/bij elkaar te zetten omdat ze met elkaar te maken hebben. Wim is het hier 
mee eens en belooft voor de volgende vergadering wat meer lijn in de jaarplanner te 
brengen. 

7 Rondje langs scholen / directeuren in MR vergadering 



 
Er is een discussie over wanneer Wim wel en niet aanwezig moet zijn op de MR-
vergadering. Duidelijk is dat veel informatie van Wim komt. Voorstel van Koen om MR-P 
een deel van die taak over te laten nemen, zodat ouders en personeel met elkaar kunnen 
praten zonder dat Wim er de hele tijd bij is. Dit gaan we proberen.   

9 Aannamebeleid en leerling prognoses 
P&P zit in een kleine krimp maar is aan het stabiliseren. Aantal aanmeldingen stemt 
positief. Het lijkt erop dat we weer in een groei gaan komen. Aannamebeleid blijft 
“open”. Er is een folder uitgebracht om aan werving te doen. Kijken hoe dat zich 
ontwikkelt. 

10 Vaststellen TSO en OV ouderbijdrage 
Over de ouderbijdrage heeft de MR geen zeggenschap. 
Discussie over de begroting, wie opdraait voor een eventueel tekort. Antwoord Wim: De 
school maar de begroting is een ‘worst case’ scenario. Bedoeling is om quitte te spelen 
en om ervoor te zorgen dat de ouders niet teveel moeten betalen. Niet meer dan de € 
125.00 die er nu staat. 

11 School Strategisch Beleidsplan 2e gedeelte 2018-2021; 
Risico’s MARAP monitoren (MR leden) 
Geen nieuwe mededelingen. Wordt in het team besproken op 05-10 tijdens de 
studiedag. 

12 Nwe CAO / nwe taken MR -> Werkverdelingsplan 
Zie pdf werkverdelingsplan. Hoe dat plan er in de praktijk precies uit gaat zien is nog niet 
helemaal duidelijk. 
Het is o.a. aan de MR-P om dit vorm te gaan geven. 

13 Foto MR tbv website / app 
Foto een andere keer vanwege absentie Carmen, Angela en Mark. 

14 WVTTK   
Koen vraag wanneer het etentje gaat plaatsvinden. 
Na de herfstvakantie  
Keuze tussen 14-11 en 21-11. 

15 Sluiting 
Peter sluit de vergadering en er wordt besloten dat hij ook de volgende keer de 
vergadering zal leiden. Vergadering begint dan om 19.30 uur i.p.v. 20.00 uur. 

 

VERGADERDATA 2018-2019 

 

11 september 

1 november 

12 december 

5 februari 

28 maart 

15 mei 

25 juni 
 



 
AANTREEDROOSTER MR:  
2012-2013: Koen Eijkemans (06-17146455), Ankie Franken(06-12097094) 
2013-2014: Romy Verschuuren (06-15027293) 
2016-2017; Carmen Haazen (06-23574350), Peter Dirven (06-51880408), Maud 
(06-52022065) 
2017-2018; Angela de Kuiper (06-40845423), Michiel Ridder (06-53254656) 
Wim van Dun (06-43506532) 
2018-2019; Mark van den Berg (06 -    ); Steffie van Bragt (06-33832242) 
 

‘Vacature’ 
Voorzitter (voorlopig roulerend; elk lid 2 keer) 
 

Aftreden  
2018 

Romy Verschuuren (voorzitter – april 2018) 
Ankie Franken  
 

2019  
Peter Dirven (juni) 
 

AP-LIJST 

 Wat Wie Gedaan 

11-09-2018 Aantreedrooster 
aanpassen 

Carmen  

11-09-2018 Rondje langs de 
scholen, directeur 
aanwezig bij 
vergadering 

MR  

11-09-2018 Foto voor op de 
website 

MR  

11-09-2018 Op agenda CAO, 
werkverdelingsplan 

Peter  

11-09-2018 Jaarplanner Wim  

11-09-2018 Bekijken schoolapp MR-O  

    
 

Jaarplanner 2018-2019 - concept  
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9 

1/1
1 

12/1
2 

5/
2 

28/
3 

15/
5 

25/
6 

 



 
Jaarplanner 2018-2019     x 

      
Informatief 

Arbo; veiligheidsplan en RIE  
   

x 
   

MR-O: adv. 
MR-P: inst. 

Sociaal veiligheidsplan 
 

x 
     

MR-O: adv. 
MR-P: inst. 

Urenbesteding/Onderwijstijd/v
akantie-rooster 2019-2020 

     
x 

 
MR-O: adv. 
MR-P: inst. 

Uitgangspunten formatieplan 
2019-2020 

    
x 

  
MR-O: adv 
MR-P: inst. 

Formatieplan 2019-2020; 
proces en definitieve plan 

      
x MR-O: adv. 

MR-P: inst. 

Stagebeleid; Keurmerk School 
  

x 
    

Informatief 

Schoolgids 2019-2020 
     

x x Instemming 

Financiën; halfjaarcijfers en 
begroting 

 
x 

 
x 

  
x Informatief 

Aannamebeleid en leerling 
prognoses 

     x 
      

Informatief 

Indeling groepen 2019-2020 
    

x 
  

Advies 

Kwaliteitskader INOS; Leren 
van Data en Kwaliteitswijzer 

 
x 

  
x 

  
Informatief 

Brede School/Kind Centrum; 
ontwikkelingen  

  
x x     

  
Informatief 

Passend Onderwijs; 
ondersteuningsprofiel; 
actiepunten 

   
x 

   
MR-O: adv 
MR-P: inst. 

Vaststellen TSO en OV 
ouderbijdrage 

x 
    

x 
 

MR-P: inst. 

Werktijdenregeling 2019-2020 
      

x MR-P: inst. 

School Strategisch Beleidsplan; 
jaarplan 2019-2020 (jaarplan 
begin schooljaar) 

x 
      

MR-O: adv 
MR-P: inst. 

Marap 
(managementrapportages) 

  
x 

  
   x 

 
Informatief 

Uitslag tevredenheidsmeting 
2018-2019 

     
   x 

 
Informatief 

Rapportage inspectiebezoek 
bestuur 

  
 x 

   
Informatief 

Taakbeleid en  IZM 
    

x 
 

x  MR-O: adv. 
MR P: inst. 

scholingsplan 2018-2019 
 

x 
     

MR-O: adv. 
MR-P: inst.  

4 4 4 4 4 5 5 
 

 

Agendapunten ook vanuit MR-P en MR-O aan te leveren 

Reglement nog eens goed doornemen (punten voor jaarplanner?) 

Zaken vanuit GMR nog in te plannen? 



 
 


