
Notulen MR vergadering van 19 maart 2019 
 

1 Opening 
Een PMR lid is afwezig i.v.m. zwangerschapsverlof, zij is inmiddels bevallen van 
een jongetje. De penningmeester zorgt voor een passend cadeau.  

 
2 Notulen vorige vergadering, 8 januari 

Geen op- en/of aanmerkingen. Kunnen op de site geplaatst. 
 

3 Ingekomen stukken 
Vraag van de directeur over het verplaatsen van de volgende MR vergadering, 
deze worden verplaatst naar 14 mei. Punten die op de agenda moeten komen 
zijn: Formatie, veiligheidsplan en de inzet werkdruk gelden. 
 
Schoolanalyse is naar een ieder gestuurd.  
Een document van de stichting over de Koers op kop, dit gaan we behandelen bij 
de lopende zaken. 
 
Mail van ouder over het LVS wordt verduidelijk door de IB-er en directeur. 
Communicatie met ouders over gesprekken wordt een gespreksverslag 
geschreven, ouders mogen hier nog op- en aanmerkingen over maken en dit 
retourneren dit wordt dan geplaatst in het LVS. 
 

4 Vaststellen agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

5 Herinrichting schoolplein, plan?? 
Er is gesproken met de GGD en BCN bij beide loopt er een subsidie aanvraag voor 
het aanpassen van het schoolplein. Het gaat om een subsidie aanvraag voor een 
groen schoolplein en een subsidieaanvraag voor de gezonde school. Tevens heeft 
de Stichting op kop, 8 euro per kind overgemaakt, er zijn met de 1 oktober telling 
256 leerlingen.  
Afhankelijk van de toekenning van de subsidies kunnen de plannen verder 
uitgewerkt worden. Het is nog niet duidelijk of wij als MR nog wat gaan bijdrage 
aan het nieuwe schoolplein. Er zal een bericht omtrent het schoolplein worden 
geplaatst in de nieuwsbrief. 
 

6 Schoolanalyse M toetsen 
Besproken in de groepsplannen met de leerkrachten, nu verspreid naar de MR 
leden en naar de stichting op kop. 
Spelling vanaf groep 5 wordt er minder gescoord op dictee. Dit is zeker een 
aandachtspunt, 2x in de week wordt er digitaal een dictee afgenomen. 
Groep 7 heeft zeker op meer vakken de aandacht nodig. 
Formatie en groepsindeling gaat voor 2019/2020 zeker wel spannend worden. 
Binnenkort spreekt de directeur met de stichting over dit onderwerp, wel is het 
duidelijk dat de werkdruk gelden voor 2019/2020 wel weer verleend worden, dit 
is 220 euro per leerling. 



 
7 Lopende zaken?  

Koers op kop ligt nu bij de GMR, die moet daar instemming over verlenen. 1 
directeur krijgt meerdere scholen, elke school krijgt een locatieleider, wel een LB 
functie. Je krijgt wel wat ambulante uren 0,2 (een dag) voor een locatieleider. De 
GMR heeft inmiddels ingestemd met dit voorstel. 
SchoolB blijft een stand alone school. De directeur gaat naar de zomervakantie 
fulltime hier aan de slag. Mogelijk in de toekomst nog een cluster met de 
driesprong. 
1 okt 2018 256 leerlingen, verwachting richting 270 leerlingen per 1 oktober 
2019. 
 
MR scholing zouden mogelijk 2 MR leden heen gaan, beide kunnen helaas niet op 
1 april. Gaan nog contacten of het zinvol is om naar de 2de bijeenkomst te gaan. 

 
Een 2tal PMR leden zijn dit schooljaar voor het laatst. Geen idee of er animo is.  
Nog geen onderwijsinspectie geweest bij schoolB, wel wordt alle noodzakelijke 
stukken geüpload naar de onderwijsinspectie. 
De vakbond komt 2 april nog langs, zijn weinig leerkrachten lid van een bond. 
Portfolio wordt aangepast naar een betere versie. 
 

8 Rondvraag 
Computers/iPads? Deze zijn inmiddels besteld, loopt verder allemaal wel prima. 
De directeur heeft een vraag over de WMK, deze is vorig jaar ook onder de 
ouders verspreid echter toen minimaal ingevuld, als voorstel om de ouders te 
vragen na het 10 minuten gesprek invullen op school. 
 
Er waren wat problemen met de vervanging van de zwangerschapsverlof in groep 
1/2a inmiddels is de vervanging weer geregeld. In korte tijd veel wisselingen voor 
de kinderen in de groep. 
 
Volgende vergadering 14 mei 
 

 


