
MR-vergadering 20 juni 2016 
 
Aanwezig: Martijn(eerste gedeelte), Roos, Robert, André, Berco, Francien,Wendy, Rolf, 
Marieke(notulist) 
 
1) Opening: 

Robert opent de vergadering en heet Martijn welkom. Hij zal toelichting geven op   
het punt ‘ ICT’ en mag gelijk van start gaan. 

 
8) ICT(door Martijn) 
In de vorige vergadering heeft Wendy al het e.e.a. toegelicht. 
Martijn licht nu het visiestuk vanuit de taakgroep ICT toe. 
Welke aanbieder kunnen wij gaan gebruiken vanaf volgend schooljaar? 
Gynzy lijkt de beste aanbieder voor onze school. Artikel waarin 3 methodes worden 
vergeleken is het uitgangspunt geweest voor deze keuze. 
De voor-en nadelen worden toegelicht in het uitgedeelde stuk. 
Software van Gynzy wordt al enkele jaren voor het digibord gebruikt. 
Jan v.d. Worp,de bovenschools ICT-er,raadde ook het programma van Gynzy aan. 
De leasekosten van de tablets bedragen €130,- per jaar per kind. 
Wanneer lln. de tablet ook thuis gaan gebruiken dan dient €50,- per jaar betaald te 
worden door ouders. 
Eerst dient de lK geschoold te worden om met de programma's aan de slag te mogen. 
MR geeft een positief advies. Communicatie naar ouders toe kan nu voor de vakantie 
plaatsvinden. 
In september zal er een info-avond voor de de groepen 5 en 6 plaatsvinden omdat 
het in deze groepen ingevoerd gaat worden. Deze avond is ook Jan v.d. Worp 
aanwezig. 
Robert merkt op dat bij de visie het punt sterker differentiëren uitvergoot mag 
worden. 
Typelessen kunnen aangeboden worden onder schooltijd,maar dan dient er een 
ander vak geschrapt te worden. 
Team buigt zich hierover in het nieuwe schooljaar. 
 
2) Mededelingen 
* OR: ouderbijdrage is door 87,5% van de ouders betaald. 
* Team: geen mededelingen 
* Meerschoolsmanagement: tot 1 feb. 2017 blijft Rolf dit zeker doen. 
  Gesprekken voor vacature adjunct-directeur dienen gevoerd te worden. 
  Robert wil hierbij aanwezig zijn. 
* Bezoek inspectie 27 juni: enkele ouders zijn hiervoor uitgenodigd. 
   Rolf stuurt ingevuld rapport dat naar inspectie is gestuurd rond. 
 



3) Notulen 24 mei 2016 
* Kan het bedrag opgebracht bij de lopathon voor de vakantie bekend gemaakt 
worden? 
* Offerte van Marcel voor vervanging speeltoestellen bedraagt €3800,- 
Naast MR (€2500) wil ook TSO (€10.000)bijdragen. Totale bedrag is nu rond de 
€15.000( incl.lopathongeld)  
Begin volgend schooljaar zullen de toestellen hersteld worden. 
* punt 6: school dient wachtlijst op website te zetten en niet de MR. 
* punt 7: het vakantierooster van het katholiek onderwijs heeft geen margedagen en 
de vergaderingen vinden in de avonden plaats vandaar dat 2 weken meivakantie 
daar wel mogelijk is. 
 
4) Actiepuntenlijst 
Stukken over sociale veiligheid zijn binnen. Deze worden niet op de site gezet. 
Rolf kan er wel naar refereren bij het inspectiebezoek.  
Begroting is eerder besproken. 
 
5) Terugkoppeling GMR 
André neemt zitting in de GMR  vanaf september. 
Daarnaast neemt Loeki ook nog steeds zitting. 
Er is nog een vacature voor een plek in de P- geleding. 
 
6) Groepsbezetting- en indeling 
Rolf licht dit toe. 
Er is nog vacatureruimte die ingevuld dient te worden. 
Na deze vergadering worden de leerkrachtnamen behorende bij de groepen bekend 
gemaakt voor de groepen 3 t/m 8. 
De kleuterafdeling bespreekt nog de indelingen. 
 
7) Taakbeleid 
Het overlegmodel is hetzelfde gebleven. 
Individueel kan nu 40-45% opslag uitgedeeld worden. 
Dit hangt af van zwaarte, grootte van de groep e.d. 
Vergroot mogelijkheden van loon naar werk. 
P- geleding gaat akkoord mits er een aanpassing plaatsvindt. Notulist bij MR dient 
als een zwaardere taakbelasting weergegeven te worden dan dat van een  regulier 
lid. 
 
9) Vergaderrooster 
Berco komt met een nieuw voorstel en mailt dit rond. 
21 september is de eerste datum waarop er weer vergaderd gaat worden. 
 



 
10) Samenstelling MR 2016-2017 
Zittingstermijn oudergeleding :  
Robert treedt  in augustus af volgens het aftreedschema, maar mag zich direct weer 
verkiesbaar stellen. 
Rolf geeft aan in de HE dat er gesprekken kunnen  komen voor de vacature bij de MR 
bij nieuwe aanmeldingen van ouders. 
Er heeft zich al 1 kandidaat gemeld. Geïnteresseerden  kunnen zich melden bij Rolf. 
Vervolgens worden de rollen weer in september besproken. 
 
11) Agendapunten MR 21-9-2016 
* ICT 
* Samenstelling MR en taakverdeling 
* Wachtlijst en 4de kleutergroep 
* Verslag inspectie 
* Vergaderschema 
 
12) Wat verder ter tafel komt 
Berco mailt datumprikker voor een gezamenlijk etentje dat na de vakantie plaats zal 
vinden. 
 
Sluiting: 21.50uur 
 
 


