
Notulen MR vergadering 19-04-2018 

 

Personeelsgeleding: Aggie Hoogesteger – Corina van Gorp – Sabine Bakkers 

Oudergeleding: Charly Nelemans - Patrick v/d Berg – Carla van Loon 

 

 

Opening om 19.30 uur 

 

1. Vaststellen notulen vorige vergadering 

2.Vaststellen acties jaarverslag (planning) voorgaande periode 

 

Stellen we vanavond nog uit ivm andere agendapunten. 

3.Website 

 

NvT 

4. Informatierecht 

- Verwachte bijstellingen in jaarplan 2017 -2018. (Onderhanden) 

 

In het koersplan zitten doelen voor 18 / 19.  

Kees van Sprundel geeft een presentatie van het conceptstuk koersplan. Complimenten voor 

de inhoud van het plan en de inspiratie die het geeft.  

 

MR geeft aan dat de communicatie vanuit projectgroepen wellicht verbeterd kan worden als 

de projectengroepen de teamleden up to date houden van de ontwikkelingen binnen hun 

projectgroep. 

 

MR heeft getekend voor advies en instemming van Koersplan en SOP  

5. Informatierecht 

- Evaluatie TSO. apart (VSO / BSO) en inzet ouders in school. Eventueel samen met 

  ouderraad? (vraag staat nog uit) 

6. Adviesrecht 

- Vastgesteld 

7. Adviesrecht 

- Vakantie regeling. Komt nog ter behandeling. 

8. Instemmingsrecht personeelgeleding 

- Eventuele procedures werving en selectie? Nu nvt. 

9. Instemmingsrecht personeelgeleding 

- Bestuurformatieplan (GMR) en de inzet van de schoolformatie. Nvt. 

10. Informatierecht 



- Concept samenstelling - inzet schoolformatie.  (hoeveel aan welke categorie – hoeveel 

   ambulante tijd?) Komt terug op de agenda. 

11. Voortgang nieuwe schooltijden 2018 – 2019 

- Ouders zijn gevraagd welke kinderen willen overblijven in de toekomst. 

- Vastgesteld is al dat het overblijven in 2 shifts zou moeten kunnen.  

- Pauzetijden zijn ook in concept vastgesteld.  

- Leerkrachten hebben randvoorwaarden geinventariseerd bij collega’s. 

MR wacht nog op het implementatieplan om nieuwe schooltijden wel / niet vast te stellen. 

Graag aanleveren voor 01-06-18. 

12. Gezamenlijke overeenstemming visie MR 

 

Missie en visie staat centraal voor MR. Zie bijlage. Dient als toetssteen.  

13. Ingekomen post 

14. Openstaande punten / actielijst notulen 

15.Kennisgeving vanuit MR in de Weilustwekker 

16. Rondvraag 

 

Sluiting uiterlijk om 21.30 uur 

 

Actielijst 

Agendapunt Actie Wie Wanneer / gereed 

    

 Kober evaluatie Moet nog steeds 
aangeleverd worden 

2018 

 Vakantieregeling Kees 2018 

 Inzet schoolformatie Kees  

 Implementatieplan andere 

schooltijden 

Implementatie plan 

via Kees 

Voor 1-06-18 

 Missie en visie Opvragen via Kees 
voor in de notulen 

Per direct 

 


