
MR vergadering 3 juli 2019 
 
 

1) Opening : 18.30 uur 
 

2) OR: 
- Er is geen behoefte om een structurele samenwerking aan te gaan tussen MR en 
OR.  
- Er komt een nieuwe voorzitter. 
Team: geen nieuws 
GMR: volgende week is er pas een GMR. 
 

3) Notulen vergadering mei 2019 
Vastgesteld. 
 

4) Actiepuntenlijst: 
- Er worden nadere data bepaald voor aanwezigheid directeur bij MR. 
- Na iedere MR komt er een kort verslagje in de HE. 
- Er is een inzicht van het totale kostenplaatje per jaargroep. 
  Dit zal nog verder bekeken worden en uitgewerkt. 
- Er is op de studiedag gevraagd naar andere inloopmomenten bij de kleuters 

Voorstel is nu om de nooduitgang ook te gebruiken om de drukte in de gangen    
te verminderen. Leerkrachten zullen na de zomervakantie hier proef mee gaan 
draaien. 
- De vraag wordt gesteld of de stakingsgelden al een bestemming hebben  
gekregen. 

Team zou het fijn vinden dat de speeltoestellen vervangen/ gerepareerd kunnen     
worden.(verbetering schoolplein) 
- Bijdrage MR voor de leerlingenraad van 100 euro wordt volgend schooljaar     
uitgeprobeerd. 

 
5) Formatie: is nu rond. Volgend schooljaar krijgen we alleen deze formatie weer 

wanneer de klassen aankomend schooljaar vol stromen. 
 

6) Casus vervangingsbeleid:  
Er was geen vervanging  bij groep 1/ 2 A na afmelden leerkracht. De 
communicatie die vanuit de lk is verstuurd duidt niet op een calamiteit. 
Over deze situatie wordt kort gesproken. 
 

7) Schoolplan en ontwikkelagenda 
Directie, IB en team hebben in sessies het schoolplan opgezet en bijgesteld. 
Het plan gaat over een periode van 4 jaar.  
Speerpunten zijn: doorgaande lijnen in de groepen, directe instructie en 
samenwerking. Ook het rekenen en de sociaal-emotionele ontwikkeling dienen 
aandacht te krijgen in deze periode.  
De onderdelen zijn ingevuld op een 4 -punt systematiek. Opmerking  is  dat het 
opstellen van een veiligheidsplan opgenomen is in een van de drie streefdoelen. 



Onder deze drie streefdoelen kun je alles ophangen. Er worden ook nog enkele 
opmerkingen gemaakt qua tekst . Het ontwikkelplan zal uiteindelijk uit het 
schoolplan rollen nadat dit definitief is gemaakt. 

 
8) Schoolgids 

Schoolgids is bekeken. Constatering is dat er een verbeterslag te maken is en een 
lid wil graag weten wat de intentie is van deze gids. De gids staat op de website 
en dit wordt aangevuld met bovenschoolse artikelen vanuit LP055. Dit verklaart 
waarom er stijlverschillen in voorkomen. Twee leden zullen samen naar dit 
document kijken en de opmerkingen bekijken. 
 

9) Protocollen 
Digitaal pesten: 
Of dit protocol op meerdere scholen wordt toegepast, wordt nagevraagd in de 
GMR. Er staat een document in waar kinderen een handtekening onder dienen te 
zetten. Een opmerking luidt dat dit veralgemeniseerd kan worden nu de iPads in 
de klassen gebruikt worden 
Pesten:  
Suggestie om regels aan het begin schooljaar af te spreken met de groep en op te 
hangen. 
Ook hier al aandacht besteden aan het digitaal pesten. 
Echtscheidingsprotocol:  
De vraag is of deze tekst avg-proof  kan worden gemaakt door Leerplein. 
De wens is om deze op de site te plaatsen na enkele aanpassingen. 
 

      10) Drankgebruik tijdens schoolactiviteiten 
Twee leden hebben het juridisch kader uitgezocht. Het is toegestaan met enkele 
voorwaarden. Wat ze niet weten is of de afschaffing algemeen gedragen wordt. 
Geen negatieve ervaringen tot nu toe. Er is een financieel belang bij de verkoop. 
MR wil communiceren dat er  over dit thema gesproken is  n.a.v. een melding van 
een ouder. Vooralsnog is er geen aanleiding om tot actie over te gaan.  
Een opmerking hierover wordt geplaatst in de samenvatting voor de HE.  

 
      11) Besteding MR-gelden 

 Voorstel is om spelmaterialen voor buiten aan te schaffen( o.a. ballen,   
springtouwen ,verf voor op het plein) Er wordt een inschatting gemaakt van  het 
kostenplaatje door een van de leden. 

 
       12) Activiteitenjaarplan MR 

De speerpunten uit het schoolplan dienen nog toegevoegd te worden. 
 
       13) Vergaderdata  

Vastgesteld. 
 
 
 
 
         14) Jaarverslag MR 



We zijn verplicht een jaarverslag te hebben waarin gecommuniceerd wordt wat 
we doen. De notulen van afgelopen jaar dienen doorgenomen te worden en 
hieruit dient het jaarverslag te worden gemaakt. Een korte versie wordt volgende 
vergadering gepresenteerd. 

 
         15) Aanwezigheid open avond groep 1 en 2 

MR hoeft niet bij het open lokaal aanwezig te zijn, wel bij de informatieavond van 
de kleuters. 

 
         16) Agendapunten volgende MR 

Protocollen 
PR-beleid 
Jaarverslag MR  
Kostenplaatje spelmaterialen  
Schoolgids  

 
          17) WVTTK 

- Datumprikker etentje MR 
- Mr-lid wil graag weten of de nieuwe leerkrachten ook aan ouders worden 
voorgesteld. Gaat gebeuren middels de HE en tijdens het open lokaal. 
- Er is een vraag  of de taakgroepen terugkoppelen. 
  Nieuws uit de taakgroepen wordt een nieuw punt op de agenda. 
 

          18) Sluiting: 20.55 uur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 


