
MR notulen van 19 juni 2018 
 

1 Opening 
                   Allen aanwezig, Alberto schuift om 8 uur aan. 

 
2 Notulen vorige vergadering 

Notulen zijn goedgekeurd, Ilona gaat deze plaatsen op de nieuwe site. Geopperd 
wordt om de laatste 2 schooljaren met notulen van de MR op de site laten 
plaatsen door Ilona. Jeannette zal zorgen dat het naar Ilona gaat. 
 

3 Ingekomen stukken 
De financiële bijdrage van de MR komt niet bij de MR, blijft hangen bij de 
stichting. Straks aan Alberto vragen. 
 
Als ouders MR hebben wij Alberto een brief gestuurd over de uren terug van 
Andre. 
Presentatie van het BMC rapport, komt later in de vergadering. 
Formatie concept 5 hebben we zojuist gekregen, komt later in de vergadering 
terug. 
 
De PMR heeft een opmerking over de brief die wij als OMR naar Alberto hebben 
gestuurd, hierover een poos gepraat, waarin we elkaar hebben duidelijk gemaakt, 
hoe de opmerking is bedoeld. In de toekomst zullen we voor het sturen van een 
brief, ook de PMR hier in laten kennen. De onderlinge communicatie moet 
verbeteren tussen PMR en OMR. Duidelijk is wel dat het punt erg gevoelig ligt, de 
PMR heeft alle collega’s gevraagd hoe zij het nu vinden gaan met het team. 
Daaruit is naar voeren gekomen, tevens gemeld in een brief van een leerkracht. 
Dat er veel nieuwe leerkrachten zijn, die wel de tijd nodig hebben om hun draai te 
vinden. 
Collega’s met plezier werken, fysiek gezien het wel lastig is door de bouw van de 
school er een onderbouw en bovenbouw is. Daardoor is de samenwerking onder- 
en bovenbouw niet altijd optimaal. Maar het team voelt zich een team en hebben 
een goed schooljaar achter de rug. 
 
Ingekomen mail Monique, de Directeur gaat met Monique in gesprek. Wij als MR 
zullen een mail sturen naar haar, waarin we ook volgend jaar aandacht voor de 
diverse punten zullen hebben. 
Tevens zal er komend schooljaar weer gestart worden met een ouderpanel, 
waarin ook diverse onderwerpen aan de orde kunnen komen.  
 

4 Vaststellen agenda 
Gezien de tijd zullen diverse punten doorgeschoven worden na de vergadering 
van 5 juli. 
 
 
 
 



5 Schoolkalender 2018/2019, vaststellen onderbouwvrije dagen 
Deze kalender is tijdens de vergadering gemaild, nog geen tijd gehad om het door 
te nemen. Het Pleinfeest gaat naar september, de vrijdag na de A4D wordt voor 
iedereen een vrije dag. Mogelijk in de toekomst het schoolreisje ook naar het 
begin van het schooljaar. De hoeveelheid onderbouw vrije dagen zijn nu meer in 
verhouding. Donderdagen naar school, vrijdagen wel vrij. 
 

6 Schoolgids 
Schuift door naar 5 juli 
 

7 Evaluatie jaarplan en jaarplan komend schooljaar 
Schuift door naar 5 juli 
 

8 Digitaal onderwijs komend schooljaar? 
Schuift door naar 5 juli 
 

9 Privacy personeel en kinderen 
Heel kort over gesproken, in de stichting op kop zijn ze hier ook mee bezig, ws 
worden alle groep apps opgeheven.  
 

10 Pauzes leerkrachten komend schooljaar ivm pleinwacht 
Schuift door naar 5 juli 

 
11 Formatie en Groepsindeling komend schooljaar 

De MR is akkoord met 12 groepen en geeft daar instemming voor. Op 
personeelsgebied zijn er nog een aantal vraagtekens? Dit kan nog niet 
gecommuniceerd worden. Bij groep 5/6 zal dit zeker rumoer geven. Afgesproken 
wordt dat er voor de groepen 5 t/m 8 avonden worden belegd, waarin wordt 
uitgelegd waarom deze keuzes zijn gemaakt. Voor groep 5 geld die in tweeën 
wordt gesplitst dat er vanuit een sociogram gekeken wordt wie bij wie komt en 
een evenredige belasting van de groep is. 

 
12 Stand van zaken omtrent zorg, uitstroom kinderen/passend onderwijs 

Schuift door na 5 juli. 
 

13 Positie directeur dit schooljaar en komend schooljaar 
Besproken zie onder aan de notulen. 

 
14 Rondvraag 

Jeannette vraagt Andre om het stukje ivm de verkiezingen in de komende 
nieuwsbrief te zetten.  

 
De BMC presentatie wordt opgeschoven naar 5 juli, opstellen van het profiel ook in 
die vergadering. 
 
 

 



Alberto (directeur stichting op kop) schuift om 20 uur aan bij de vergadering. Geeft toelichting op de 
volgende punten, presentatie BMC rapport, uren vermindering Andre, positie nieuwe directeur 
komend schooljaar. 
 
Taakvermindering uren van Andre a.i., van 3 dgn na 2 dgn.  
Andre en Alberto hebben duidelijke afspraken gemaakt over het waarborgen van een aantal zaken. 
Vind er een stevige MT staan met Ilona, Afra, Miriam en Andre. Hierin ziet Alberto geen problemen 
voor de komende periode. Meer verantwoording voor het team, groeien hier ook van. De MR geeft 
nogmaals aan dat we zorg hebben om dit proces niet te stagneren. Afra kan komend schooljaar weer 
meer MT taken gaan doen. Jael kan ook wat meer in de bovenbouw haar leiderschapscapaciteiten 
benutten, krijgt daarvoor ambulante tijden. Peter is een loslopende vliegende keep, daardoor geen 
conciërge meer nodig. 12 groepen is inmiddels door de stichting goedgekeurd, ondanks dat er een 
aantal kleine groepen zullen ontstaan. Maar omdat de school groeiende is, kan dit.  
Waarschijnlijk komt er voor een dag een ervaren administratieve kracht. Miriam kan dan meer IB 
taken doen en ondersteuning geven aan de taal coördinatoren.  
Daniël Jansma is een directeur, die wil ondersteunen in kwaliteitszorg.  
Vertrek van Ilona i.v.m. een nieuwe uitdaging buiten de stichting. Jael wordt de nieuwe bovenbouw 
coördinator.  
Nieuwe directeur, zo snel mogelijk na de zomervakantie een vacature voor een nieuwe directeur van 
schoolB. Directeur is tegenwoordig vooral een onderwijskundige leider. Zodra de nieuwe directeur er 
is, gaat Andre ook meteen weg als a.i. 
 
De OMR nuanceert het stukje in de brief dat het team nog niet helemaal een team is. Dit is vooral 
opbouwend bedoelt, we zijn op een goede weg, maar deze weg moet nog verder bewandelt worden, 
dit graag met een goede directeur. 
 
Geld van de MR wordt niet zomaar zonder plan beschikbaar gesteld, dat moet alleen met een goed 
plan gestort. De directeur van de school betaald de rekening en de stichting ziet daar helemaal niets 
in. 
 
Volgende vergadering 5 juli. 
Middelen van de MR inzet. Nieuw geld voor de schoolplein. 
 


