
MR-vergadering 27 maart 2019 
 
 
* Termijn oudergeleding wordt vastgesteld. 
*Verdeling van de rollen wordt voor de zomer geëvalueerd. 
 
 

1) Opening 
2) Mededelingen 

OR: geen nieuws  
Team: Een lid meldt dat er veel enthousiaste reacties waren over het 
Spetterproject.  
 Vervolgens komt de vraag  of er alcohol geschonken dient te worden bij zo’n 
project. 
Daarnaast is er de vraag of het wat duurzamer kan de volgende keer. 
Deze vragen worden doorgespeeld naar de OR. 
GMR: geen nieuws 

3) Notulen vergadering februari 2019 
Punt 6: Slob-gelden zijn ergens anders in het financiële plaatje weggezet dan 
vorig jaar. 
Zijn nu weer boven tafel. 
Punt 6 E: Collega’s zijn gevraagd of ze dit voor mei door willen geven. 
Punt 8: Team wordt gevraagd om met ideeën te komen voor het MR-geld. 
Dit wordt volgende week donderdag besproken in de bouwvergadering. 
Punt 11: presentaties van de taakgroepen in een MR-vergadering gebeurt op 
uitnodiging. 
Vastgesteld. 
 
Actiepuntenlijst:  
*Protocol echtscheiding en pestprotocol  worden doorgenomen voor 26 april en 
vervolgens op de site gezet. 
*Problemen aan de Bosweg zijn behandeld en kan verwijderd worden van de 
lijst. 
*Besteding MR-gelden blijft staan 
 

4)  Nieuws van de directie 
        Zie onderstaande punten 
5) Vervangingsplan 

Een stappenplan voor vervanging is gemaakt. 
Wanneer de lijst met invallers leeg is, wordt er naar verschillende oplossingen 
gekeken en uiteindelijk wordt er naar het alternatieve circuit gekeken. Er is een 
lijst met enkele ouders die bij willen springen. 
Toen dit laatste pas geleden in de praktijk nodig bleek, was het het lastig de ‘losse 
lessen’  te coördineren omdat de overige collega’s al taken hebben/ voor de 
groep staan. 

  
Vanaf nu na iedere MR een stukje in de HE plaatsen over datgene besproken is. 

6) Werkverdelingsplan/ vakantierooster 
Dit jaar is het team aan zet. Er is nu een voorstel bij het team neergelegd. 



Het team heeft besloten dat een punt doorgaat wanneer 2/3 het ermee eens is. 
Een fulltimer heeft 982 uur voor de groep gestaan en vanaf volgend schooljaar 
gaat dit terug naar 940 uur. 
Toelichting wordt gegeven. 
Voorstel is om 4 studiedagen in te plannen(nu nog loos ingezet) en 2 weken 
meivakantie. Team heeft ingestemd en MR ook. 
Voorstellen voor studiedagen vanuit MR worden meegenomen . 
De opslagfactor van 40% is nu een feit. Aangezien een lk nu minder voor de klas 
staat, wil het team wel graag dat deze uren  voor werkdrukverlagende middelen 
worden ingezet en niet aan taakuren wordt besteed. 
Functies ICT-er, OIDS-er en de begeleider van de Smarties wil het team graag 
behouden. 
Tijden waarop de leerkrachten aanwezig dienen te zijn op school zijn van 8.15 
uur-15 uur. 
Er zijn meer Slob-gelden bijgekomen voor het aankomend schooljaar en dat 
betekent extra formatie van 0,27 fte voor een leraar. 
Het idee is nu om een onderwijsassistent  in te zetten voor 0,19 fte  in 
combigroep 3 en 4. Het overige deel wil het team graag besteden aan de 
Heuveltuin. 
PMR stemt in. 

7) Formatie 
Extra formatie gekregen om 12 groepen te maken. 
Er wordt voorgesteld om een combigroep ¾ te maken met een minimum van 14 
lln. uit iedere groep. Dit blijkt uit het verleden meer werkbaar te zijn. 
Oudergeleding MR uit hun zorgen omtrent deze combigroep vanwege de vele  
voorgaande wisselingen. 
Er wordt zorgvuldig gewogen door het team bij het maken van een keuze. 
Zo snel mogelijk delen wat er nu speelt, maar dit moet wel mogelijk zijn, 

8) Mobiliteit 
Geen toelichting nodig, zie stukken 

9) Activiteiten jaarplan MR  
Er wordt een workshop aangevraagd omtrent dit onderwerp. 

10)  Punten vergadering 20-5-2019 
- Formatie 
- Drank bij activiteiten school 
- Schoolreisjesgelden 
- Ideeën /voorstel MR gelden  
- Activiteiten jaarplan 
 
WVTTK: 
- Is er beleid op het weglopen van kleuters zonder toezicht? 
  Hekken gaan op slot onder schooltijd. Geen specifiek beleid hierop. Er is   
vooralsnog geen aanleiding toe om dit te veranderen. 
- Is er een mogelijkheid dat de AZC-lln. op de fiets kunnen komen? 

               Deze vraag wordt doorgespeeld  naar de ITK. 
              - Er komt een vacature voor groep 7 volgend schooljaar. 

 
Sluiting om 21.50 uur 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


