
Notulen MR vergadering 11-01-2016 
 
Personeelgeleding: Laura Mos, Ronald van Noort, Sabine Bakkers,  
Oudergeleding: Dimitri Kruik, Charly Nelemans. 
Op uitnodiging:  
 
Afwezig: Femke Don 
 
Opening 
 
Laura Mos opent de MR vergadering. 
 
Vastestellen agenda 
 
Er wordt een punt formatie toegevoegd en daarna vastgesteld. 
 
Vaststellen notulen 
 
De opmerkingen zijn via de mail gestuurd, de notulen kunnen worden vastgesteld. 
Charly heeft de vergaderdata op de website aangepast. Charly en Dimitri gaan zich 
buigen over het bijhouden van onze MR website. 
 
Terugkoppeling bespreking groep +2  
    
De collega's van de groepen 2 en 3 hebben bij elkaar gezeten en gebrainstormd over 
dit thema. De conclusie was dat het voor- en nadelen heeft en dat het voor dit 
schooljaar niet actueel is en er is dus nu geen besluit over genomen. Laura vraagt 
aan Corina om de standpunten vanuit de kleuterjuffen op papier te zetten (Laura doet 
dit voor groep 3) voor gebruik in de toekomst.  
 
De flexibele school 
 
We hebben een teamvergadering gehad o.l.v. veranderkundige Lotte de Rooij binnen 
dit thema. De poster is door Laura toegelicht. De komende tijd is het de bedoeling 
dat het team de poster verder invult zodat we op de hoogte zijn wie wat allemaal 
doet.  
 
Documenten gemaakt door Charly 
 
We zijn heel blij met het format dat Charly heeft gemaakt. We hebben vastgesteld dat 
we dit voortaan gaan gebruiken. Het jaarplan hebben we doorgelopen, besproken en 
aangepast. Het blijft een werkdocument.  
-Voor de volgende vergadering is afgesproken dat de evaluatie TSO-BSO besproken 
wordt      
-Bij oktober in het jaarplan staat ‘bestemming ouderbijdrage’. De volgende 
vergadering komt dit punt op de agenda en we vragen aan Kees of aan de 
penningmeester van de OR om een overzichtslijst.  
-Ook komt op de volgende agenda aan bod of er veranderingen zijn in het 
schoolplan. 
 



Formatie  

In het kernteam is de formatie voor volgend jaar bekeken. Er zijn volgend jaar 18 
groepen. Er zijn 2 opties voorgelegd aan het team. Het team kan hier nu op reageren 
welke hun voorkeur heeft of dat ze een andere optie hebben. De MR geeft aan dat 
het belangrijk is dat we blijven kijken naar de maakbaarheid (kunnen leerkrachten 
het?), criteria (zorg in de klas), doelen (past de keus in het schoolbeleid?). 
             
Ingekomen stukken (post) 
 
Vanwege de afwezigheid van Femke is afgesproken dat Ronald de taken zolang 
waarneemt. Hij zal ook om  de sleutel van het postvakje vragen en het wachtwoord 
van de mailbox.  
    
Het artikel "continurooster kost leerkracht pauze" is rondgegaan.    

 

Actielijst 
 

De vorige actielijst is besproken. N.a.v. die actielijst staan er hieronder weer wat 
punten vermeld. 
 
WeilustWekker 
 
Dimitri schrijft een stukje over de flexibele school.  
 
Rondvraag  
 

 Ronald vraagt namens Kees hoe wij denken over het urenmodel. Binnen Inos 
voeren ze nu  die discussie om voor volgend jaar een keuze te maken 
tussen het overlegmodel wat we nu hebben of het standaardmodel. Kees is 
voorstander om volgend jaar al een definitieve keuze te maken voor de 
school. We zetten dit voor volgende keer op de vergadering, en verwachten 
hier dan informatie over zodat we ons hierover kunnen inlezen.  
 

 Charly vraagt na wat ons beleid is ten aanzien van de wijze van 
communiceren naar ouders. Het valt op dat er weinig respons is bij oproepen 
via de WW. Wellicht helpt het om het meer via de klassenouders te vragen? 
Het personeel geeft aan dat het de aandacht heeft bij de werkgroep 
ouderbetrokkenheid 3.0 en dat we merken dat vragen via Klasbord meer 
reacties geven dan via de WW.       
    

Actielijst: 
 

Onderwerp Actie Actie Houder Gereed 

groep 2-3 Argumenten voor deze groep 
op papier zetten 

Laura Mos  

Jaarplanning -Bespreken bestemming ouderbijdrage 
-Veranderingen in het schoolplan 

Laura Mos 
Kees van Sprundel 

 

Post De sleutel van het postvak en het 
wachtwoord van de site overdragen 

Ronald van Noort  

Weilust Stukje schrijven over de flexibele school Dimitri Kruik  



Wekker 

urenmodel Bekijken welk urenmodel we als school 
willen gaan hanteren. Wordt besproken 
16-feb 

Kees van Sprundel  

Arbomeester In juni 2016 op MR agenda 
 

Laura Mos  

Rondsturen van aandachtspunten 
 

Kees van Sprundel  

Website Up to date houden 
 
Personeelsgeleding mailen foto naar 
Charly voor de website 

Charly Nelemans 
en Dimitri Kruik 
 
personeelsgeleding 

 

   

Huishoudelijk 
reglement 

Aanleveren word document t.b.v. 
huishoudelijke reglement 
 

Laura Mos  

   

Continu 
Rooster 

De directeur nodigt enkele gasten uit om 
uitleg te geven vanuit de verschillende 
invalshoeken.  
Hoe zorgt Kees er voor dat alle teamleden 
betrokken worden bij de 
informatieverstrekking rondom dit 
onderwerp 
 

Kees van Sprundel  

   

 

 


