
MR-vergadering woensdag 9 september 2015 

 

Aanwezig: Robert, André, Bart, Berco, Rolf, Loeki en Marieke (notulist) 

 

1. Opening 

 

2. Mededelingen 

OR 

 OR -MR vergadering gaat niet door op 22 september. 

 Tijdens informatieavonden heeft André voorlichting gegeven in enkele groepen. 

Hieruit zijn 2 aanmeldingen  voortgekomen. 

Team 

 Nadat de groepen 8 onze school hebben verlaten, komen we uit op -9 lln. 

 Martin is ziek thuis 

Extra MR op 30-6 over taakbeleidsplan 

Er is akkoord gegeven door P-geleding. Bart en André zijn geweest. 

 

3. Notulen 22-6-2015 

 Etentje is gepland: de datum is  donderdag 1 okt om 19 uur bij Spice Brush 

geworden 

 Langdurige communicatie en het bekend maken van de criteria bij de 

groepsindeling, hebben gezorgd voor een goede indeling van de groepen. Op 

hetzelfde tijdstip de mail naar ouders uitdoen en het bekendmaken in de groepen 

heeft ook het process positief beinvloed. 

 vacature GMR(personeelslid): volgende vergadering hopen we te weten wie deze 

taak op zich gaat nemen. 

 De termijn van Berco en Francien loopt af.  Francien heeft aangegeven te willen 

blijven zitten in de MR. Volgende vergadering dienen de  2 gegadigden 

uitgenodigd te worden(ouders). 

           Evt. kunnen er verkiezingen worden uitgezet wanneer zij plaats willen nemen. 

 Vergaderschemawijziging:  ma. 9-11 wordt verschoven naar naar ma. 26-10 i.v.m. 

rapportgesprekken 

 Schoolplan 2015-2019 moet voor 1-11-2015 (was 1 okt.) klaar zijn. 

Directeuren hebben aangegevn bij bestuur dat door het hele gebeuren rondom het sociaal 

plan dit even op het 2de plan gezet diende worden. Brief naar inspectie om uitstel te 

vragen.Robert ondertekent dit. Mr dient in te stemmen met het schoolplan, wanneer Rolf 

dit geschreven heeft. 

Huidige stand van zaken deelt Rolf uit (visie/missie) Rolf zal teamleden vragen om ook 

mee te kijken tijdens met maken van het plan. 

Instemming tijdens volgende vergadering. Rolf mailt het schoolplan rond na 1 okt en dan 

kunnen aanvullingen/ opmerkingen  gemaild worden.Op teamvergadering wordt het plan 

ook besproken.Proces zal eind okt. zijn afgerond. 



 

 Gemachtigde van de rekening is nog steeds niet bekend. 

 De naam ‘Smarties’ is positief stigmatiserend volgens een ouder. 

Team ziet op dit moment wijziging naam niet zitten.(elk talent telt) 

Robert heeft  teruggekoppeld aan ouder dat team erover nadenkt. 

Naam ligt gevoelig bij ouders. 

In het protocol staan de criteria. 

Protocol moet op de website (werkgroep moet hiervoor zorgen) 

 Notulen goedgekeurd 

 

4. Actiepuntenlijst 

 Aanpassen website. Berco is hier mee bezig 

 Navragen bijdrage. Bart meldt dat de school ieder jaar €9,39+aantal lln X €1,76  op 

rekening van de MR krijgt. 

 Plan krimp . Doelen worden besproken met  PR-commissie. 

 

5. GMR 

Er is niemand aanwezig geweest dus geen terugkoppeling. 

 

6. Ontwikkelingen LP055 en Heuvellaan 

Hans Wegter is uitgenodigd om tijdens een MR-vergadering aanwezig te zijn . Robert zal 

hem uitnodigen voor maandag 26 okt. Wat dient er besproken te worden? 

1) terugkijken op het proces vanuit bestuur 

2) vooruit kijken,(filosofie) 

3) verder kijken naar de toekomst (plan krimp+ exclusiviteitsprincipe) 

Mail vanuit MR  met daarin de  opmerking dat het bestuur  al eerder heeft  ingegrepen op 

deze school verbaasde het CvB. MR heeft dit vervolgens mondeling toegelicht. O.a zijn 

besproken  de situatie rondom Wendy Bloem, het ontbreken van transparantie, 

zorgpunten in procesverloop en miscommunicatie 

 

Berco wil weten of zorgpunten ook op andere scholen hebben gespeeld.Rolf beaamt 

dit.Voor zover bekend is er verder geen enkele MR naar het bestuur gestapt. 

Mail aan CvB komt op de website te staan. 

 

7. Aandachtspunten dit schooljaar 

Welke punten behoeven naast reguliere punten aandacht? 

 Plan krimp(op welke manier gaan we op een juiste manier om met wat er gebeurt), 

 besturingsfilosofie  

 schoolplan (ook beleid van LP) 

 Passend onderwijs( nadat het in team besproken is.),hoe gaan we dat vorm geven? 

(Hoe faciliteert het CvB ons hierin?) 

 



Veiligheid op schoolplein wordt genoemd door ouders tijdens informatieavond. Er ligt 

vaak veel troep ‘s ochtends en na het weekend. Wijkagent wordt af en toe 

ingeschakeld.Het is niet te voorkomen. Geen aandachtspunt. 

 

8. Schoolplan 

Proces en procedure zijn al besproken. Feedback op meegestuurde stukken wordt tijdens 

deze vergadering niet verwacht. 

Van iedere missie wordt een facet gepakt. 

Rolf kijkt naar wat we al doen en hoe kunnen we dit versterken. 

Hij geeft een toelichting op datgene hij er graag in wil hebben. 

 

9. Sociale veiligheid 

Protocol vanuit LP is inmiddels 10 jaar oud. Wordt herschreven. 

Uitspraak/ statement over dit item dient op onze website te komen. 

Hier ligt een kracht van onze school. 

 

10. Besteding gelden MR 

Momenteel  € 4405 in kas. Bart heeft uitgezocht dat wanneer er zich hoge kosten  

voordoen, er naar het bevoegd gezag kan worden gestapt. Staat in Wet op 

Medezeggenschap.  

In welke mate willen we financieren? 

Naar welk plan gaat de voorkeur uit? 

Robert meldt dat het geld niet bedoeld is voor leermiddelen. 

Ideeën Rolf(zijn niet door beschikbaar budget te regelen en voor hele school bedoeld):  

*kapotte toestellen schoolplein vervangen 

*verlichting podium 

*camera's/ verlichting plein 

*Rick doorbetalen tijdens zijn knip van 2 weken 

Ook de ideeën van Esther worden bekeken. 

 

Er wordt gestemd voor een eenmalige gift voor de speeltoestellen en evt. de verlichting 

bij het podium. Rolf vraagt offertes aan. Afhankelijk van de hoogte neemt de MR een 

besluit. 

 

11. Agendapunten vergadering 26 oktober 

 Hans Wegter 

 Schoolplan 

 Plan van Krimp.(excl.principe dient in nov.goed bekeken te worden) 

 

12. Uitnodiging afscheid Hannie. 

Bart en Robert geven aan  bij het afscheid te zullen zijn met een attentie. 

Dit vindt plaats op donderdag 17 sept van 17.30-19.30uur 

 



13. Sluiting: 22.10 uur 

 

 
 


