
 

 

MR 22 juni 2015 

 

Aanwezig: André, Bart, Berco, Nicole(GMR), Robert, Rolf, Francien en Marieke 

(notulist) 

 

1) 20 uur :opening en vaststellen agenda. 
 

2) Mededelingen  

*Freer is benoemd tot voorzitter van OR 

*Audit vanuit passend onderwijs gedaan op onze school.Positief relaas op teruggekregen, 

maar dit is niet makkelijk te lezen voor ouders. Rolf vraagt een ouder(tekstschrijver) om 

dit stuk samen te vatten en het dan toch uit te brengen. 

*Opkomst op infoavond voor Passend Onderwijs was redelijk(28 ouders) 

* Op het laatste moment toch nog stemmen uitgebracht bij de verkiezingen voor de OPR 

*De namen van de leerkrachten zijn momenteel gekoppeld aan de groepen. 

We starten met een enkele groep 1 en een enkele groep 2. 

Streven is om een Lio-er per februari te krijgen en dan een 3de kleutergroep te kunnen 

laten draaien. 

 

3) Notulen 9-3-2015 

*Punt 3 : wijziging- 45 % LB i.p.v. 30 %  

Wendy Bloem heeft een tijdelijke aanstelling voor 1 jaar gekregen vanuit de P-Com voor 

1,5 dag op onze school. 

* Punt 6: 3 vragen worden publiekelijk toegankelijk middels publicatie op de website. 

* Punt 7: Rolf wil graag weten of de MR nog een voorstel heeft mbt het bekendmaken 

van de groepsindeling . MR adviseert dit nogmaals aan te kondigen in de HE met daarin 

vermeld de criteria en dan een mail te sturen naar de ouders op de middag dat de kinderen 

het in de klas te horen krijgen. 

De 5 criteria zijn al genoemd in een eerdere mail. 

Ouders die het niet eens zijn, worden naar de leerkrachten verwezen. 

Afspraak is dat er niet gewisseld wordt. 

Wanneer gaat de brief mee/wordt het de lln verteld? 

Rolf gaat dit in team overleggen.Voorstel is om dit donderdag 2 juli  s middags om 14.30 

te melden,omdat dan alle groepen op school zijn. 

* Punt 9: toelichting jaarrekening  

TSO ondergebracht bij kleiner uitzendbureau wat de helft van de kosten scheelt. 

Tarief voor het overblijven kan zo hetzelfde blijven en dan kan daar ook nog een gedeelte 

van gespaard worden 

*Etentje MR schuift door naar volgend schooljaar 

 

 

4) Actiepuntenlijst 

Berco past dit weer aan. 



 

 

Over het taakbeleidsplan dient nog advies uitgebracht te worden. 

 

5) Vacatures MR / GMR 

Rolf hoopt voor de vakantie of op de laatste vrijdag van de zomervakantie duidelijkheid te 

geven aan de MR wie de vacatures in gaan vullen. 

Nicole Salzman stopt als lid van de GMR, haar jongste kind verlaat de school. 

Haar mappen draagt zij over tijdens deze vergadering. 

 

6) Huishoudelijk reglement 

Art.14 :Bart en André worden toegevoegd 

14.4.a : Nicole wordt losgekoppeld van GMR  

Termijn van Francien en Berco  loopt af op 1 aug. 2015. 

Berco stelt zich weer beschikbaar. Verkiezingen dienen te volgen vanuit de MR. 

Communicatie via de HE (nr. 1 van het nieuwe schooljaar) dat periode Berco eindigt en 

dat kandidaten opgeroepen worden zich te aan te melden voor de verkiezingen. 

 

7) Vergaderschema 2015-2016 

Is aangenomen. 

Één wijziging; maandag 20 juni i.p.v. 27 juni 

 

8) Terugkoppeling GMR 

Ondernemen en innoveren is het belangrijkste aanknopingspunt. 

Er dienen keuzes gemaakt te worden in het taakbeleid. 

De niet lesgebonden uren worden snel gevuld door verhoging van de lesgebonden uren 

voor fulltimers 

Er is uitleg gegeven over het naderende sociaal plan. De bonden zetten hoog in,meent het 

bestuur. Evt. gesprekken met collega’s die gebruik willen maken van dit plan kunnen 

volgen in de zomervakantie. 

Daarnaast is er ook gesproken over de Friese plaatsingswijzer. Een systeem waarbij 

leerkrachten ook al in de groepen 6 en 7 een schooladvies uit kunnen brengen. 

 

9) Uitwerken overlegmodel 

Team dient dit nog goed te keuren. Het algemene gedeelte en het individuele stuk dienen 

daarna nog goedgekeurd te worden door de PMR. 

Dit moet nog voor de zomervakantie gebeuren dus een extra overlegmomentje plannen. 

 

10) Schoolplan 

Directeuren hebben tot uiterlijk 1 november 2015. Dit is i.v.m. huidige omstandigheden. 

 

11) Financiën MR 

Er zijn 3 mutaties geweest dit schooljaar. 

Een kleine 4400 euro  is er nu in kas. 

Of en hoe we een deel in gaan zetten voor het algemeen belang is nog steeds een 



 

 

bespreekpunt. Voorstel is dat Bart het bedrag,dat voor reserve dient te blijven staan, voor 

de volgende vergadering aan Rolf laat weten. Opdracht is om met voorstellen te komen 

(Rolf met enkele teamleden). Hier dus volgende keer een agendapunt van maken. 

Bedrag dat MR ontvangt is lager  dan genoemd wordt in de stukken van het bestuur. Bart 

zal even kijken hoe dit zo gekomen is. 

Matthieu zoekt uit bij de bank wie de gemachtigde is voor de rekening. Deze is nog steeds 

niet gevonden. 

 

12) Agendapunten volgende MR 

!*Extra MR-overlegmoment over het taakbeleidsplan : di. 30 juni 8.30 uur 

*Samenstelling MR 

*Besteding MR-geld 

*Schoolplan 

*Datum prikken MR etentje 

 

13) Wat verder ter tafel komt 

Bart 

Er is een vraag van een ouder binnengekomen. Is er wel eens nagedacht of de 

speelkwartieren verdeeld kunnen worden over de bouwen i.v.m. het creeëren  van een 

meer veilige speelsituatie tijdens de pauze? Team reageert hierop met de mededeling dat 

het grote nadeel hiervan is,de vele herriemomenten van buitenaf en het voetballen voor de 

ramen. 

In team nadenken over rustige plekken creëeren tijdens de pauzes, zodat kleine lln. 

veiliger kunnen spelen. 

 

Berco: 

ICT beleidsplan-heeft MR hier een rol in? 

Hangt samen met schoolplan. Rolf vraagt 2 andere scholen die hier mee bezig 

zijn((enkele teamleden zullen hier gaan kijken)of dit de bedoeling is. 

Wanneer invulling het onderwijssysteem verandert dient de MR altijd een advies te 

geven,maar dit is een verrijking van het onderwijs. 

Er wordt een bijdrage van ouders gevraagd voor iPads.Wat is de mening van de MR? 

Rolf wil tegen die tijd een info-avond organiseren en mening ouders horen. 

Het doel is om de de lln. onderwijs op maat te bieden., 

MR wil dit graag volgen en betrokken worden. 

 

Brief van een ouder over de naam Smarties. Zij vindt dit een stigmatisering. 

Rolf heeft dit naar de werkgroep Hoogbegaafdheid doorgespeeld. 

Protocol over de eisen komt op de website. 

Berco zal dit communiceren naar desbetreffende ouder. 

 

 

 



 

 

Robert 

Vraag van een ouder om de facultatieve oudergesprekken van juni een verplichtend 

karakter te geven. Team heeft zich hier al eerder over uitgelaten. De ouder heeft zelf de 

keuze en is altijd van harte welkom. 

 

 

14) Sluiting om 22 uur 

 

 

 
 


