
Concept Notulen 1 juli 2013 
 
- Aanwezig teamgeleding: Wilma, Francien, Rolf, Sandra 
- Aanwezig oudergeleding: Berco, Marijke, Robert, Ilma 
- Voorzitter: Rob 
- Afwezig: Marieke 
 

1. Opening en vaststellen agenda (notulist Ilma) 
Vastgesteld: extra agenda punt 9: onstane groep intern bij personeel over werkdruk en 
werkdrukbeleving. 
 

2. Mededelingen 
- Marijke is vandaag voor het laatst aanwezig. 
- Rolf:  

1 in het jaarcontract onder punt 7: het is een verslag van het jaarcontract. 
Jaarcontract komt na de zomer. 

2 Leerlingen aantal loopt terug. Rolf heeft deze zorg bij Tanja Baars neergelegd 
a. Veel aanmeldingen van zorgleerlingen, maar hoe houd je grip op het 

waarmaken van je eigen visie? 
b. Hoeveel kinderen kunnen we aannemen? 
c. Keuze voor welke klas: o.b.v. eigen inschatting, evt. IB’er en dan de 

leerkracht 
3 Er is een spontane groep ontstaan over werkdruk en werkdrukbeleving, graag 

agendapunt. 
- Wilma: zij wil stoppen als MR lid. Er is nog geen teamvergadering geweest, dus een  

nieuwe aanmelding is er nog niet. 
 

3. Notuen vergadering vorige keer 
- Robert: graag notulen beperken tot besluiten en punten en argumenten. Voorstel Rob: 

na elk punt beslissen wat er in de notulen komt. 
- Punt 10: meerbegaafdheid: de MR heeft drietal vragen geformuleerd, niet Ilma� 

Ilma vervangen door MR 
- Punt 11: eruit halen 

4. Actiepuntenlijst 
Doorgenomen en geupdate 

5. Terugkoppeling GMR 
- Mogelijk komt er een informatieavond voor alle MR’en 
- College van Bestuur bestaat uit: Hans Wegter en Fred Berends 

6. Kandidaatleden 
I.v.m. het feit dat er geen aanmeldingen zijn binnengekomen, is Ilma na het vertrek van 
Marijke lid van de MR. 

7. Aandachtspunten voor Jaarcontract 2013-2014 (bijlagen: jaarcontract 2012 en 
zorgprofiel) 
- Belangrijke speerpunten besproken. MR thema’s: passend onderwijs (1 zorgprofiel) 

en PR (onderscheidend vermogen) 
8. Vakantierooster: 

- Meivakantie 2013/14: toch twee weken 
- Vrijdag voor de voorjaarsvakantie wel school 
- Vrije dagen rond Pinksteren verlengd 



De MR stemt in met het vakantierooster 
9. Werkgroep werkdruk en werkbeleving 

Reeds tijdens mededelingen besproken 
10. Vergaderschema 2013/14 

- Advies om ouderavond niet op dezelfde dag te plannen als MR vergadering 
- 14 mei--> 21 mei 
- Ook graag notuleerschema bij de stukken leveren 

11. Educatief Partnerschap 
- Belangrijk dat het een breed dragend voorstel wordt. MR wil in 2e vergadering van 

2013/14 hiervoor een agendapunt met als doel aanbevelingen formuleren hoe dit 
opgepakt kan worden. 

12. Agendapunten volgende keer (20-09-2013) 
- klantverslag 
- Jaarverslag MR 
- Jaarverslag school 
- Speerpunten contract 

13. Rondvraag 
- Berco: is er nog een reactie gekomen op de nieuwe groepsindeling? Antwoord: nee, 

de informatieavond is goed bezocht, dus wellicht spelt di teen rol 
- Rob: 

o Afspraak maken eten 
o Nieuwe penningmeester moet aangewezen worden ivm vertrek Marijke 

 
 
 


