
Vergadering M.R. 05-02-2018 ➔ MR met directeur 

Aanwezig: Maud, Mark, Carmen, Steffie, Wim en Michiel. 
  

20.00 uur – 22.00 uur (P&P) 

1 Opening vergadering 
Maud opent de vergadering.   

2 Notulen vorige vergadering + vaststellen agenda 
- Sjors van Liempt (contactpersoon GMR) wordt bij de volgende vergadering in mei/juni 
uitgenodigd.  
- Jaarplanning staat op agenda. Protocol sociale media is goedgekeurd. Dit protocol 
wordt gepresenteerd in de nieuwsbrief, ouders worden geïnformeerd en dit wordt 
besproken in de klassen.  
- Maud is benieuwd naar de status van de leerlingenraad. Dit is in de stuurgroep BAS 
besproken. In de teamvergadering/studiedag wordt dit besproken. Deze wordt gestart in 
schooljaar 2019-2020. De leerlingenraad is voor de kinderen van groep 6 tot en met 8.   

3 AP-lijst doornemen 
Zie AP-lijst.  

4 Mededelingen  
Geen mededelingen.  

5 Ingekomen post en/of stukken  
Bekeken.  

6 Jaarplan 
Jaarplannen zijn samengevoegd. Protocol sociale media toevoegen aan het jaarplan 
(voor volgend schooljaar plannen rond februari). Staat nu onder het onderdeel School 
Strategisch Beleid. Onder financieel staan de halfjaar cijfers. Deze vergadering bespreken 
we de begroting. De jaar cijfers bespreken we 28maart (de begroting 2018). De half jaar 
cijfers van kalenderjaar 2019 bespreken we 25 juni.   
Ondersteuningsprofiel passend onderwijs stond op 05-02-2019, in de nieuwe 
jaarplanning staat dit op 28-03-2019. 

7 Taakbeleid/IZM/werkverdelingsplan 
MR-P wacht op het werkverdelingsplan van de werkgever voordat het hier mee aan de 
slag kan. Het directeurenberaad is bij elkaar gekomen en heeft stellingen opgesteld. Het 
college van bestuur heeft hier een mening over. De stellingen zijn de kaders waarop het 
werkverdelingsplan gebaseerd gaat worden.  
 
Op 05-02-2019 is er een MR/GMR avond waar het werkverdelingsplan ook ter sprake 
komt. Verwachting is dat na deze avond het plan meer vorm gaat krijgen.  
 
Met de stellingen ga je naar het team. Het team gaat hier wat over vinden. We gebruiken 
de Powerpoint presentatie van INOS. En hopen op instemming van het team.   

8 Veiligheidsplan 
Wim heeft het document op de drive gezet. Het is het bedrijfsnoodplan. Het sociaal 
veiligheidsplan. RIE komt later dit schooljaar. Het bedrijfsnoodplan is het 
ontruimingsplan. Calm voert wijzigingen in het document door, school krijgt een pdf. Zij 
organiseren ook de herhaalcursussen. Wim sluit niet uit dat er weer wijzigingen 
doorgevoerd moeten worden. Dit stuk is ter informatie.  



9 Financiën; begroting 2019 
Begroting kalenderjaar 2019: Er is een toelichting op wat er bovenschool afgedragen 
moet worden. In de document staat de vijf bovenschoolse begrotingen waar geld voor 
afgedragen moet worden. Deze kosten gaan af van de begroting van de school.  
 
Het leerlingenaantal stabiliseert. Er is wat instroom van andere scholen. Er wordt per 1 
maart een instroomgroep gestart. Rendementseis behaald. De baten en de lasten  min 
elkaar komen uit op 26003. 1 % rendementseis wordt behaald. Verder is de begroting 
bekeken.  

10 Momentum eerste rapport en oudergesprekken 
Maud heeft het punt op de agenda gezet omdat ze van veel ouders hoort dat het zo laat 
is. Ouders die zelf informatie vragen krijgen wel informatie. Ouders die niets vragen niet.  
 
Het luistergesprek is vroeg in het schooljaar. De rapportbespreking duurt erg lang. Vaak 
komen er dan toch verrassingen. Het is goed om dit binnen het team nogmaals te 
bespreken. Nu wordt er vooral gesproken over resultaten terwijl hoe het met een kind 
gaat niet altijd besproken wordt. Er gaat hierover een stukje geschreven worden voor in 
de nieuwsbrief. Dit punt is toegevoegd aan de jaarplanner.  

11  Brede School/ Kind Centrum; ontwikkelingen 
De communicatie naar buiten toe is nog niet helemaal duidelijk. Het is nog niet bekend 
hoe dit er uit gaat zien. Het hoeft nog niet dit schooljaar ingevoerd te worden. Het komt 
nog een keer terug in de MR.  
 
Er is nog een werkgroep over de doorgaande lijn. Deze heeft betrekking op de overgang 
van de Boei (peuterschool) naar school. Door bijvoorbeeld de peuters alvast een keer uit 
te nodigen om te wennen.  
 
Er gaat een nieuwe methode Engels gekozen worden. Er is geïnventariseerd binnen de 
school. Waar gaat de nieuwe methode Engels starten. Deze vraag wordt nu gesteld 
binnen de vakgroep Taal en MT. Voor de doorgaande lijn wordt er ook gekeken om hier 
wellicht al eerder dan in groep 6 mee te beginnen. Gekeken naar het Engelse aanbod in 
peutergroepen van o.a. Kober.  

14 WVTTK   
Maud: Peter (en Koen?) verlaten volgend schooljaar de MR. Hiervoor moet een vacature 
uitgedaan worden. Er moet een oproep gemaakt worden voor in de nieuwsbrief.  
Maud: Notulen MR staat niet in de schoolapp. Deze kan er wel aan toegevoegd worden. 
Wim neemt dit op.  
Maud: Het viel op dat er een groep is waarbij kinderen bij binnenkomst een handje 
geven. Is dit schoolbreed? Afspraak is dat leerkrachten kinderen verwelkomen.  
Maud: Wordt groep 6 gehusseld? Het beleid is groep 4 altijd en groep 6 niet altijd. Dit 
hangt af van de aantallen.  
Koen is voorzitter bij de volgende twee vergaderingen. Graag de jaarplanner uit deze 
notulen gebruiken.   

15 Sluiting 
Vergadering gesloten.  

 

 



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) 
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 (06-39309730); Steffie van Bragt (06-33832242) 
 
Voorzitterschap 
Voorlopig roulerend; elk lid 2 keer 
- Peter 11/9 + 1/11 
- Maud 12/12 + 5/2 
 
Aftreden  
 
2019  
Peter Dirven (juni) 
 
AP-LIJST 

 Wat Wie Gedaan 

28-03-2019 Bestuursrapport op 
agenda 28-3-2019 

Koen  

    

    

Juni Sjors van Liempt 
uitnodigen 

Carmen  

    

    
 

 



Jaarplanner 2018-2019 
 11/9 1/11 12/12 5/2 28/3 15/5 25/6  

Start schooljaar         

Jaarplanner 2018-2018 x   x    instemming 

Personeel         

Werktijdenregeling 2019-2020        x MR-P: inst. 

Taakbeleid/IZM/werkverdelingsplan  x  x   x 
 

MR-O: adv. 
MR P: inst. 

Scholingsplan 2018-2019  x      
 

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

Voorbereiding nieuw schooljaar         

Urenbesteding/Onderwijstijd/vakantie-
rooster 2019-2020 

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

Uitgangspunten formatieplan 2019-2020      x  MR-O: adv 
MR-P: inst. 

Formatieplan 2019-2020 definitief       x MR-O: adv. 
MR-P: inst. 

Indeling groepen 2019-2020       x MR-O: adv. 
MR-P: inst. 

Schoolgids 2019-2020     x  x Instemming 

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

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

Bedrijfsnoodplan       x    informatief 

Risico inventarisatie en evaluatie (RIE)      x  MR-O: adv. 
MR-P: inst. 

Sociaal veiligheidsplan incl. protocol 
sociale media en veilig internet 

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

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

Begroting     x     

Halfjaarcijfers    x   x  

Vaststellen TSO ouderbijdrage x     x  MR-O: inst. 

Aannamebeleid en leerling prognoses x        

         

School strategisch beleid        MR-O: adv. 
MR-P: inst. 

Jaarplan 2018-2019 x        

Marap (managementrapportages)   x   x   

Ondersteuningsprofiel Passend 
Onderwijs; actiepunten 2018-2019 

    x    

Kwaliteitskader INOS        informatief 

Leren van Data  x   x    

Kwaliteitswijzer      x   

Uitslag tevredenheidsmeting 2018-2019      x   



Rapportage inspectiebezoek     x    

Overig        informatief 

Brede School/Kind Centrum; 
ontwikkelingen  

  x x     

Stagebeleid; Keurmerk School   x      

 4 4 4 4 3 6 6  
 


