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 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 

  
Van 15-03-2016 

  
  

Onderwerp Concept notulen vergadering. 
 

- 1. Opening:  
Aanwezig: Leo, Danny, Tetty, Miranda, Emmy, Anja, Marian. 
Afwezig: met kennisgeving Eveline, Bart, Tonneke 
Opening door Leo. 
Anja meldt dat Dominique niet meer komt. 
 

- 2. Vaststellen agenda: 
Wordt vastgesteld. 
 
 

- 3. PMR/OMR: 
OMR: - Niet geweest omdat er geen punten waren. 
PMR: - Anja: We hebben het over het Overlegmodel, en HVO en GVO gehad, dit komt bij een ander 
punt aan de orde. 
 

- 4. Notulen en actiepunten: 
De notulen worden goedgekeurd. 
Niet alle actiepunten zijn uitgevoerd: deze komen helemaal onderaan de notulen als actiepunten 
terug. 
Opmerkingen: Anja: het kasteel kan nog niet gebruikt worden, de gemeente moet de snippers nog 
vervangen. Danny: L. Schippers wacht op een uitnodiging om uitleg te geven (betreft nieuwe 
trainingen ict). 
 
 

- 5.  Ingekomen post/mail: 
Boek: Wet op medezeggenschap op scholen. Marian bewaart dit. 
Bankafschrift voor Emmy. 
Aantal mailtjes betreft OPR verkiezing. 
 
 

- 6. Mededelingen: 
ICT: Gynzy had een goede aanbieding betreft tablets, Anja gaat naar een informatiebijeenkomst. Er 
is twijfel of Pluspunt helemaal digitaal moet worden. De werkgroep is goed bezig. 

       HVO en GVO: Er moet een aanvraag ingediend worden betreft deze lessen. HVO voor groep 8 was 
goed dit jaar, voorstel van Anja is om groep 5 ook deel te laten nemen. In de toekomst ziet zij graag 
voor groep 6 GVO. 

       Er wordt gevraagd aan Saskia (geeft HVO) of er een opbouw in de lessen is. Een idee is ook GVO in 
groep 5 en dan HVO in de groepen 6,7 en 8. 

       Er is een proef mogelijkheid om het Gelijkedagenmodel in te voeren. En/ of een continue rooster. 
Ouders moeten door de MR geïnformeerd worden.        

       A: Er zijn 2 langdurig zieken. Marjolein neemt de ib taken over. 
       B: - 
       C: Morgen is er Open dag. 
       D: GMR:- 
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-  7.Van basismodel naar overlegmodel:  
Nu is er het basismodel, het overlegmodel geeft de mogelijkheid met lesuren en taakuren in overleg 
te schuiven. In principe werk je wel je aantal uren, maar het kan anders ingevuld worden. Elke 
school mag dat zelf bepalen. PRIMO bepaalt de kaders met de KGMR. We gaan ons laten 
voorlichten door de bond.   

             
 

- 8. Speerpunten MR:  
Reglementen en statuten wordt verschoven naar volgende keer 

 

- 9. Jaarbegroting school: 
Emmy geeft aan het geld op de schoolrekening te willen plaatsen, omdat de rekening bij de RABO 
heel duur is. Er moet goed bijgehouden worden wat er met het MR geld gedaan wordt. 
Emmy gaat de begroting maken. 
 

- 10. Deurbeleid: 

In samenhang met de nieuwe ICT doet PRIMO een extra investering op de deuren. Er moet een bel 
komen bij de hoofdingang, eventueel met een camera en een zoemer om de deur te openen. 
Anculus denkt mee. 
 

- 11. Samenstelling MR:  
       We laten het even zo, nog geen verkiezingen. 

 

         -  12. Punt Emmy: 
      Is eerder aan de orde gekomen: opheffen bankrekening, geld gaat naar de schoolrekening.  
                 

- 13 Rondvraag:  
Geen. 
 
 

- Actiepunten: 
- Marian: Conceptnotulen naar leden. Zorg voor goedgekeurde notulen naar personeel en site, voor 

ouders door Richard. Geeft aan Marjolein door dat op de informatie avond soc. med. besproken 
moet worden (wat leren we de kinderen en wat bespreken we met ze). Op de “kalender” moet komen 
dat er in de unitvergadering voor dat de informatieavond is, dit besproken moet zijn. 

- Anja: Datum prikken wanneer de ouders ingelicht gaan worden betreft nieuwe ICT plannen. Een 
paar leerlingen uitzoeken die mee kunnen doen met het trainings traject van de leerkrachten. Neemt 
mee dat er op de volgende informatieavond aan de orde moet komen wat we bespreken / de 
kinderen leren betreft soc. med. 

- Emmy: Financiële Begroting 2015-2016 maken.  
- Tetty: Agenda naar leden en op site. Nodigt de bond uit betreft basismodel/overlegmodel. 
- Bart: Past bekeken reglementen aan. 
- Allen: Doornemen Reglementen, notulen. Ouders moeten geïnformeerd worden betreft gelijke 

dagen model en continue rooster (hoe en wanneer?). 
 

Volgende vergadering: 23-05-2016. 
 

PMR/OMR 19.30 uur. 
MR 20.00 uur. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

O pe nbare  Basisscho o l

De Kring

 
 

 
 


