
MR- vergadering 25 januari 2017 
 
Aanwezig: Bart, Berco, Bas, Roos ,Rolf ,Francien , Robert, André, Marieke(notulist) 
Afwezig: Loeki 
 
1) Opening 
Bas wordt welkom geheten door Robert. 
 
2) Mededelingen 
OR:  
Volgend overleg pas in maart gepland. 
Herinneringsbrief uit m.b.t. niet betaalde ouderbijdrage. 
Team: 
*Lio-er in groep 1 en 7 
*Afscheid Esther van collega’s op 3 februaro 
*Evaluatie is gewenst na de oudergesprekken met kind 
*Rick en Ariska mogen dit schooljaar blijven. 
*Martijn is geslaagd voor zijn cursus 'digicoach'. 
*Resultaten peiling duren wat langer aangezien dit met de hand verwerkt dient te 
worden. 
 
3) Notulen 21 november 2017 
Punt 4: er komen minder dan 20 kleuters voor zomervakantie bij dus een 4de groep 
zit er niet in. 
Punt 7: de zitkuil  wordt in de gaten gehouden wat betreft de veiligheid.Het is een 
gewenningsproces.Even melden in de HE. 
Goedgekeurd  
 
4) Actiepuntenlijst 
Memo's ook naar Bas sturen. Rolf geeft dit door aan Matthieu. 
 
5) Terugkoppeling GMR 
*2 vacatures voor directeuren. 
*Praktijkschool heeft het  predikaat 'excellent'  gekregen. 
*Lkn groep 8 gaan een dagdeel meelopen in het VO 
*Tevredenheidsenquête is gereed en wordt in het team besproken 
*CvB is tegenwoordig ook aanwezig bij pensionering. 
 
6) Exclusiviteit 
Besluit om een 4-tal taken exclusief te stellen. 
Vanaf volgend schooljaar wordt een andere vorm gekozen. 
 



7) Jaarverslag ‘15-‘16 
Het stuk is niet rondgestuurd. 
Dient z.s.m. gedaan te worden. 
 
8) Leerlingentelling 16-1-17 
302 lln  worden er geteld. Dat is een krimp van 17 lln tov vorig jaar. 
De ontstane formatieplekken van Esther(0,6fte) en straks die van Saskia(0,4 fte) 
zorgen ervoor dat geen enkel teamlid weg moet. 
 
9) Samenwerking B&B, PS en HL 
Er wordt gekeken naar een mogelijkheid voor een gezamenlijke opvangklas. 
Heuvellaan gaat samenwerking versterken met Parkenschool. Wat kunnen we van 
elkaar leren? 
O.a. Gynzy,nieuwe taalmethode. 
 
10) Offerte licht en geluid 
Offerte is nog niet doorgestuurd. Blijkt in de mailbox van de MR te zitten. Het 
geoffreerde bedrag van €1884 valt binnen de begroting. 
MR stemt in. Rekening kan gestuurd worden naar Bart die nu zichzelf 
rekeninghouder mag noemen. 
 
11) Pestprotocol 
Dit wordt jaarlijks besproken met de lln.raad en ook doen de vertrouwenspersonen 
een ronde. Het protocol zal Wendy op de website zetten en het zal nogmaals in de 
HE genoemd worden. 
 
12) Uitkomst vacante plek  
Bas en Roos willen graag bij de vergaderingen aanwezig zijn. Bij formele stemming 
beperken we ons tot de formele MR- leden. 
Er hoeven geen verkiezingen plaats te vinden. Robert is dus herkozen. Hij blijft 
voorzitter. 
Tijdig anticiperen op een verkiesbare plek is het leerpunt. 
Nieuwe MR constructie is nog steeds niet duidelijk vanuit het bestuur en dus kan er 
ook nog niet bepaald worden of de personeelsgeleding mag afnemen van 4 naar 3 
leden. 
 
13) Agendapunten vergadering 13 maart 2017 
*Financiële jaarrekening MR 
*Begroting  
*Tevredenheidspeiling 
*Ontwikkelpunten vanuit inspectiebezoek 
*Jaarverslag 



 
14) Wat verder ter tafel komt 
André : MR-rekening dient een zakelijke rekening te zijn.Dat bevestigt Rolf. 
Wendy: wil graag weten of nieuwe MR - leden ook op de site vermeld dienen te 
worden. Dat wordt bevestigd,maar dan dient wel de status erachter geplaatst te 
worden. 
 
Sluiting: 21.35 uur 
 


