
Notulen MR-vergadering 16-06-2015 

 

Aanwezig: Kees (bij punt 1,2,3,), Laura, Ronald, Sabine, Femke, Dimitri, Charly 

 

1. Notulen  

Notulen zijn goedgekeurd. 

 

2. uitvoering ARBO-beleid 

Om de 4 jaar moet er een Arbomeester ingevuld worden die bestaat uit 20 beleidsterreinen. Dit is dit 

jaar gedaan en daar zijn zo’n 10 aandachtspunten uitgekomen. Die worden in het MT besproken en er 

worden plannen op geschreven die in de loop van het jaar uitgevoerd gaan worden. 

Kees deelt mee dat dit loopt en dat er een steekproef genomen wordt bij ons op school door ARBO. 

Kees zal de aandachtspunten naar de MR sturen en het komt volgend jaar weer op de MR-agenda. 

 

3. invulling jaartaak 

Met de nieuwe cao heeft een fulltime leerkracht recht op 428 vakantie uren. Dit houdt voor dit jaar in 

dat leerkrachten 7 a 8 dagen naar school moeten komen als de leerlingen  vrij zijn.  

Kees heeft de opzet van het jaarrooster toegelicht waarin alle vrije dagen en terugkom dagen in staan. 

Nu gaat het voorgelegd worden in het MT. De personeelsgeleding stemt met dit voorstel in. 

 

4. zittingstermijnen 

Sabine tot 1-9-2015 

Ronald tot 1-9-2015 

Laura tot 1-9-2017 

Dimitri tot 1-9-2015 

Femke tot 1-9-2017 

Charly tot 1-9-2017 

 

Dit houdt in dat er 2 plaatsen zijn voor de personeelsgeleding en 1 voor de oudergeleding in deze 

verkiezingsronde. 

Laura plaats een oproep in het prikbord. Personeel heeft een week de tijd om zich verkiesbaar te 

stellen. Ronald en Sabine stellen zich her-verkiesbaar. 

Ronald maakt een berichtje voor de WeilustWekker. Ouders hebben een week de tijd om zich 

verkiesbaar te stellen. Dimitri stelt zich her-verkiesbaar. 

 

5. Huishoudelijk regelement 

Wordt verplaatst naar de volgende vergadering. 

 

6. Continurooster 

Kees ligt nog eens de tijdlijn toe. Donderdag wordt het plan in een teamvergadering verder uitgewerkt 

en worden de randvoorwaarden besproken. Ook wordt donderdag in de teamvergadering afgesproken 

wat hierover wordt gecommuniceerd naar ouders in de WeilustWekker. 

 

Brainstormmoment: 

De oudergeleding is het erover eens dat je met het team eerst duidelijk randvoorwaarden moet 

vaststellen voor je het uitdraagt naar ouders. Dimitri geeft aan dat je in de teamvergadering het 

objectief moet benaderen.  

- Voor- en nadelen tegenover elkaar zetten 

- Belangrijke bezwaren aangeven, daar oplossing (randvoorwaarden) voor bedenken 

- Voor welk probleem is het continurooster een oplossing? 

- De vragen die uit het team zijn gekomen aandragen en samen bekijken of de meerderheid deze 

problemen ervaart (bv ervaren meer mensen het opstarten in de middag als probleem) 

 



De MR adviseert dat er eerst binnen het team duidelijke randvoorwaarden opgesteld moeten worden. 

Dan een plan verder uitwerken en dit plan voorleggen aan (een groep) ouders. Uiteindelijk samen met 

de ouders het plan verder uitwerken. 

De MR stelt terugkoppeling na de teamvergadering van 18-6 op prijs. 

 

7. jaarverslag 

Ronald maakt een beknopt jaarverslag van de actiepunten van afgelopen schooljaar. 

 

8. Ingekomen post. 

Dit punt verschuift naar de volgende vergadering. 

 

9. WeilustWekker 

Charly heeft al een stukje over zichzelf aangeleverd. Kees moet dit nog in de WW plaatsen. 

A.s. donderdag bespreken we in het team wat we communiceren over het continurooster. 

 

10. rondvraag 

Nieuwe datum voor het etentje: dinsdag 14 juli om 19.00u bij el Mundo. Laura nodigt Kees en Coen 

uit, Sabine reserveert.  

Femke vraagt om hulp van ouders in het fietsenhok op het moment dat de bel gaat. Juist bij die laatste 

minuten wordt het druk en onoverzichtelijk. Kees plaatst een oproep in de WW. 

 

 

 

Actielijst: 

Onderwerp actie Door Wie 

Arbomeester In juni 2016 op MR-agenda Laura 

Rondsturen van aandachtspunten Kees 

jaarrooster Instemming gegeven op jaarrooster 2015-

2016 

Personeelsgeleding 

Schoolgids en 

schoolkalender 

Rondsturen per mail Kees 

Schoolgids en –kalender lezen akkoord of 

opmerkingen mailen naar Laura 

Allen 

continurooster Bespreken in teamvergadering. 

Terugkoppeling hiervan naar oudergeleding 

personeelsgeleding 

Informeren in WeilustWekker Kees 

jaarverslag Wordt voor dit schooljaar gemaakt  Ronald 

MR stukken Alle relevante informatie op de server in een 

MR-mapje plaatsen 

Personeelsgeleding 

informeren MR-agenda voortaan plaatsen in prikbord Laura 

 

Oproep verkiezingen in prikbord en 

WeilustWekker 

Laura en Ronald 

Oproep in WeilustWekker voor 

oudertoezicht in fietsenstalling 

Kees 

MR etentje reserveren voor 8 personen bij El Mundo 

voor 14 juli om 19u 

Sabine 

 


