
Vergadering MR 13-11-2018 
 
Aanwezig 
Pim, Sabine, Nicolien 
Marzena, Marjolein, Tetty, Emmy 
 
 
Notulen vastgesteld. 
 
Geen inkomende post. 
 
Mededelingen: 
 
Personele zaken; 
Nardie volledig beter gemeld. 
Nienke nog afwezig. 
Anja werkt aan re-integratie. 
Karin idem. 
Melanie wacht thuis op de komst van de baby. 
 
Marzena vertelt over haar rol binnen MT. 
Daar waar nodig ondersteunt zij het MT en de school. 
 
Gebouwzaken; 
Snippers bij het kasteel gaat Marzena achteraan net als de bel en intercom. 
Wat doen we met de brieven bus tijdens de kerstvakantie? Marjolein regelt dit. 
Vraag van Tetty aan Marzena over zonnepanelen voorzien door primo maar hierover is nog niets 
bekend. 
 
PR; 
Website? Vraag aan PR of wij mee willen denken. 
Marjolein licht toe; we hebben als school een firma die dit verzorgt en de site mag mooier. 
MR kijkt naar sites en denkt mee. Waarschijnlijk wel wat vernieuwen en dan waarschijnlijk voor de 
komende 4 jaren. 
Eerst verzamelen wat de wensen zijn. 
Ideeën delen met MR leden. 
Website voor nieuwe ouders? Of voor bestaande? 
Waarschijnlijk voor de nieuwe ouders! 
Voor bestaande ouders hebben we andere middelen om media te delen. (Klasbord, MSI) 
Advies van MR naar Ciska. 
OMR is het er oever eens dat de informatievoorziening stukken beter is dan voorheen. 
 
GMR 
Mededelingen van Pim en Marian als afgevaardigde van de MR van De Kring. 
Twee presentaties over de werkdrukgelden en AVG. 
Werkdrukgelden blijven volgend jaar ook en wordt mogelijk uitgebreid. Scholen doen verschillende 
dingen ermee. Monitoring blijft nodig. 
Vraag vanuit MR is of er gelet wordt op verspilling? 
Vanuit bestuur zijn er bezuinigingsmaatregelen zoals; werking met Parnassys en nieuwe printers. 
Voorstel is om een keer een student te laten komen vanuit de hogeschool Rotterdam. Iemand die 
geen verstand heeft van onderwijs maar een student management of bedrijfskunde. 
Goed idee, Marzena gaat het voorleggen bij Primo. 



Kleine opkomst bij de GMR, te weinig in verhouding met het aantal scholen. 
AVG wordt uitgewerkt bij primo, Marzena licht toe. Primo stuurt het MT regelmatig nieuwe 
vordering. 
Voor de KGMR worden nog mensen gezocht, ouders en personeelsleden van scholen van Primo. 
 
 
Hendrik Feenstra prijs , hiervoor mensen aandragen. Wordt aan gewerkt.  
(Prijs vanuit het bestuur voor mensen die iets betekenen voor het onderwijs en/of wijk, buurt of 
stad.) 
 
Vanuit bestuur nog een mededeling via Marjolein over verzuim van leerkrachten, opties per school 
verschillend. De kring heeft ervoor gekozen om 5 ochtenden in de week een klasse-assistent in huis 
te halen die bij ziekte van een leerkracht in de ochtend in samenwerking met de unit collega de 
groep kan draaien. Dit is voorlopig voor 1 jaar. 
 
Goedkeuren jaarplan en schoolgids 
Marian vraagt over de schoolgids, aantal gesprekken per jaar? 3x maar bij de kleuters is  het anders. 
MR leden niet genoemd, en een spatie fout. Namen van de ouder vereniging.  
Ouders krijgen die gids niet maar staat op de site. 
Kringloop gaat goed! 
Ouders worden niet overspoeld met informatie. 
Ouders zijn blij met de verbeterde informatieverstrekking! 
MR keurt schoolgids goed. 
Jaarplan is kale versie en deze wordt aangevuld in het jaar. 
Mt heeft inzage gekregen in de budgetten vanuit het bestuur. Begroting en jaarplan zijn gekoppeld. 
Jaarplan weer op de volgende vergadering.  
 
Evaluatie MR start cursus. 
Goede opkomst maar het inspiratieniveau is minimaal. 
Statuut ondertekenen en inbreng goedkeuren over inbreng GMR. 
Marian zoekt het op en stuurt het rond. 
Komt terug bij de volgende vergadering. 
Activiteiten plan maken, en begroting maken. 
Als het een goed plan is kan er veel bij het bestuur. Het moet altijd gelinkt zijn aan de kinderen. 
Arbo  jaarplan is wel ter goedkeuring vooral voor het personeel van belang. 
Personeel MR leest door. 
Fysiotherapeute kan kijkje nemen naar de juiste zithouding van de kinderen. Wordt gevraagd. 
 
Activiteitenplan voor de volgende vergadering met tijdsindeling. 
 
Schooltijden; 
Oriëntatie op schooltijden staat in het schoolplan. 
Marzena licht toe, is er animo? 
Zij heeft een enquête uit gedaan naar ouders met de vraag of het wenselijk is. 
Daarna werkgroepen opgestart en verder in den lande gaan kijken. 
Onderzocht wat de gevolgen zijn. 
Kunnen wij gebruik maken van de scholen van Marzena? 
Enquête naar ouders eruit met de vraag of ouders überhaupt interesse hebben in een verandering 
van de schooltijden. 
Vragen naar werkgroep verandering schooltijden door PMR aan Sandra. 
Volgende vergadering! 
 



Evt Sandra uitnodigen voor toelichting over de mogelijkheden en hoe te beginnen. 
 
Arbo jaarplan input rond april inleveren bij Marjolein. 
 
Rondvraag? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


