
MR-vergadering 12 December 2019 
Notulen – concept 

  

 

Notulen MR 20191212 - vastgesteld – pagina 1 van 4 
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Inge Deuling  
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Johan van Lenthe, notulist 
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Afwezig Johan van Dijkhuizen,  
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Samenvatting MR-vergadering 12 december 2019 

• De MR heeft vragen geformuleerd over de begroting van de school. 

• De Personeelsgeleding van de MR stemt in met het Professioneel Statuut. Dankzij de Wet 
Beroep Leraar en het Lerarenregister hebben leraren een duidelijke eigen verantwoordelijkheid 
gekregen. Hiermee hebben zij zeggenschap over vakinhoud, didactiek, pedagogiek en het 
beoordelen van prestaties van leerlingen. Hoe vervolgens aan deze zeggenschap vormgegeven 
wordt, wordt vastgelegd in het Professioneel Statuut. 

• De MR geeft met complimenten een positief advies over het SchoolOndersteuningsprofiel. In 
het ondersteuningsprofiel wordt aangegeven welke mogelijkheden de school heeft voor de 
ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. 

 

Agendapunten 

1. Opening 
2. Mededelingen 
3. Notulen en actielijst MR-overlegvergadering 26 september 
4. Begroting school 2020 
5. RI &E 
6. Professioneel Statuut 
7. SchoolOndersteuningsProfiel 
8. Rondvraag 
9. Sluiting 
 



MR-vergadering 12 December 2019 
Notulen – concept 

  

 

Notulen MR 20191212 - vastgesteld – pagina 2 van 4 

 

MR-vergadering 

1. Opening  

Annemiek opent de vergadering. 

2. Mededelingen 

a) Ingekomen post • Ingezonden brief van een ouder. Deze brief is doorgestuurd naar expertteam 
ouderbetrokkenheid. Het expertteam gaat hier verder mee. Naast Klasbord is 
eerder ook Parro ter sprake gekomen. Ouder is op de hoogte van verdere gang van 
zaken. Actie Annemiek mailt ouder over de punten die gaan naar het expert team 
ouderbetrokkenheid.  

b) Team • 8 mensen gaan dit jaar weer de cursus talentenfluisteraar volgen. 

• Er is een nul-meting geweest van uit OOZ voor de ICT. Uitslag hiervan komt nog. 

• Staking: Er wordt wel aandacht aan besteed maar er is nog niet duidelijk hoe. 
Streven is om dit voor de kerstvakantie duidelijk te hebben. Actie: vanuit de MR 
komt er een mail naar de ouders over hoe die stakingsdagen in te vullen. En over 
hoe ouders zich kunnen laten horen. 

• Leerlingenaantallen per 1 aug. 2020: 293 leerlingen, per groep 26,5 leerlingen dat 
zou uitkomen op 11 groepen, nu hebben wij er 14. Hierover komt waarschijnlijk 
een infoavond, geen denktank. 

c) OR • Er is over de TSO een enquête uitgegaan, verder geen mededelingen. 

d) GMR • Geen bijzonderheden 

3. Notulen en actielijst MR-overlegvergadering 26 september 

Werkafspraken afscheid directeur: MR en OR, misschien leuk om iets te regelen vanuit de ouder en voor 
de ouders. Marja wil dit liever niet. Marja stelt voor om dit te doen bij voorstellen nieuwe directeur. 
Twee vliegen in 1 klap. 
 
De notulen worden goedgekeurd.  

4. Begroting school 2020 

De vragen zijn gesteld en de antwoorden volgen nog. Begroting komt weer op de agenda als de 
antwoorden binnen zijn. 

5. RI &E 

Plan van aanpak:  
We wachten de evaluatie af, dit onderwerp komt in maart weer op de agenda, zodat wij er wat van 
kunnen vinden. Iig positieve geluiden m.b.t. besteding werkdrukgelden.  

6. Professioneel Statuut 

De MR-Personeelsgeleding stemt hiermee in. 

7. SchoolOndersteuningsProfiel 

Loes krijgt complimenten voor het document. Zo gauw er wijzigingen zijn horen wij dat als MR en komt 
het stuk weer op de agenda. De MR geeft dan ook een positief advies. 
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8. Rondvraag 

• Er worden complimenten uitgedeeld over hoe fijn er vergaderd wordt.  

• Muzieklessen er kan evt. geld vrij gemaakt worden voor een muziekleerkracht. 

9. Sluiting 

Voorzitter sluit de vergadering. 
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Actielijst 

Nummer Actie Actiehouder Status Toelichting 

201909_01 Jaarverslag school op website Marja/Alie Gereed  

201911_03 Navragen status toepassing Wet 
Normalisering Rechtspositie 
Ambtenaren. Volgens GMR-notulen had 
personeel al in oktober iets moeten 
vernemen 

Miranda Gereed Zie de 
betreffende mail 
van HR. 

201911_05 Verlichting schoolplein heroverwegen Marja Gereed Volgens 
Wijkbeheer niet 
zinvol, 
bovendien 
weinig overlast. 

201911_07 Samenstelling oudergeleding in 
benoemingscommissie 

Annemiek Gereed  

201911_08 Samenstelling MR-personeelsgeleding in 
benoemingscommissies 

Alie, 
Jeannette, 
Miranda 

Gereed  

201912_01 Ouder van de ingezonden brief mailen 
over dat er punten naar de expert team 
ouderbetrokkenheid gaan. 

Annemiek Gereed  

201911_02 Navragen bij GMR-methode om 
schoolplannen te monitoren en 
bestuursinzetplannen 

Johan_vD Open  

201911_04 Bij GMR navragen of die een rol kunnen 
spelen m.b.t. snelheid herstel onveilige 
situaties schoolplein 

Johan_vD Open  

201911_06 Concept-vragenlijst bij bespreking 
begroting 

Marco_B, 
Marco_M 

Open Zie agenda 

201911_09 Betrekken MR en OR bij afscheid Marja Alie Open  

201911_10 Voorbereiden MR-bespreking 
Schoolondersteuningsprofiel 

Annemiek, 
Johan_vL 

Open  

201912_02 Mail naar ouders over hoe de 
stakingsdagen in te vullen en hoe de 
ouders zich kunnen laten horen. 

MR Open  

 
 


