
Notulen overleg MR 30-10-2019 

Aanwezig: 
Anke de Graaf (AG) 
Joke Woerde (JW) 
Astrid Bleeker (AB) 
Tatjana Vermeulen (TV) 
Els Verpoorten (EV) 
 
 

1. Opening met iedereen. Vanaf heden knippen wij de MR-vergaderingen in een eerste gedeelte 
met Anke en een tweede gedeelte zonder Anke. 

 
2. Vaststellen agenda en notulen 3 september 2019. Agenda is vastgesteld. Anke heeft nog 1 

kleine aanpassing op de notulen en die worden hiermee goedgekeurd. 
 

3. Mededelingen. De Scheg wordt in het najaar van 2020 afgebroken. Hoe dat verder uitwerking 
zal krijgen is nog niet definitief bekend. 
 
Verder komt er op school een instroomgroep voor kleuters vanaf 13 januari, het gaat dan om 
totaal 16 kinderen die dan starten. 
 

4. Aanbiedingsbrief tevredenheidsonderzoek samenvatting. Op zich een prima resultaat. 
Uiteraard zijn er altijd verbeterpunten. Maar de verbeterpunten, die niet heel zwaar en 
substantieel waren, zitten hem vooral in materiele zaken en zaken aangaande het gebouw, 1 
van de eerste punten van aanpak ten aanzien van het onderzoek is dat er nu chromebooks op 
school komen voor de kinderen. 

 
De onderzoeken komen uiteindelijk ook beschikbaar voor de ouders. Dit staat nog niet 
opgenomen in het jaarplan maar dat komt nog. 
 

5. Nascholing. Het plan is gepresenteerd en goedgekeurd door de MR. Geen bijzonderheden. 
 

6. Vakantierooster 2020-2021. Er wordt hierbij afgeweken van het standaard advies om 
Koningsdag in de meivakantie te laten vallen. Er is nu gekozen om Hemelvaart er in te laten 
vallen, dat is rustiger voor de ouders en kinderen. Koningsdag is dan een enkele vrije dag. 

 
7. Vaststellen jaarverslag MR. Is opgeschoven, eerst moeten we hem inzien, en eigenlijk komt 

eerst het bestuursverslag wat als onderlegger dient. Komt hoogstwaarschijnlijk de volgende 
vergadering aan bod. 

 
8. Evaluatie personeelsbeleid. Er zijn thans een aantal zieken. Dit kan vooralsnog intern  

opgevangen worden. 
 

9. Overzicht van de formatie na teldatum 1-10. Die volgt nog. 
 

 
 
Deel II 
 
De MR heeft kort met elkaar gesproken over de training die gevolgd is. Die is als zeer 
leerzaam ervaren. En heeft ook vragen opgeroepen. Als wij ons als een MR volgens het 
boekje willen gedragen dan missen wij nog wel wat documenten. 
Is er bijvoorbeeld een GMR medezeggenschapsstatuut? Dat moet bij Tanja worden 
nagevraagd. Actie Joke/Tatjana. 
 
En sluit het reglement aan op het statuut? Nader te onderzoeken. 
 



Verder is het een goed idee om een keer in de nieuwsbrief een stukje te wijden aan de MR, 
wie zijn wij ( de afgevaardigden) en wat doen wij nu precies?  
 
 
 
 
 

 


