
Notulen MR vergadering 16-12-2019 
Oudergeleding: Patrick vd Berg, Shunita van West (afwezig), Janneke Fransen 
Personeelsgeleding: Corina van Gorp - Aggie Hoogesteger – Ruud Marijnissen 
Aanwezig: Kees van Sprundel (afwezig ivm uitvaart)  
Notulist: Janneke Fransen 
 
1.Opening en vaststelling agenda 
Opening om 19:40 
 
2. Adviesrecht: Advies over keuzes die voorafgaan aan de totstandkoming van de schoolbegroting 
Dit punt schuift door naar de volgende vergadering. Hiervoor is Kees nodig.  
Kees geeft een toelichting.  
 
3. Informatierecht: Verwachte bijstellingen in jaarplan 2019-2020 
Dit punt schuift door naar de volgende vergadering. Hiervoor is Kees nodig.  
Kees geeft een toelichting.  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4. Voorstel evaluatie ‘nieuwe schooltijden’ 
Geen andere scholen met voorbeelden van vragenlijsten binnen het INOS gebied. Ruud heeft een 
vragenlijst gevonden van een school in Leeuwarden. Zij gebruiken 3 vragen voor ouders en 
leerlingen.  
Hoe ervaart u het rooster voor uzelf 
+ Punt van het rooster 
-Punt van het rooster 
 
We gaan het een tevredenheidsonderzoek ipv evaluatie noemen. Dan scheppen we niet de 
verwachting dat het nog terug gedraaid kan worden.  
 
Kees evalueert met op dit moment nog bijna wekelijks met de Kober mensen. Er wordt niet met het 
geëvalueerd. Het team kan met opmerkingen of vragen naar Kees komen. Er is 1 keer kort naar 
gevraagd. Er is vanuit het team behoefte om hier met elkaar over te praten en niet alleen losse 
problemen melden.  
 
We gaan onder het team ook een onderzoek uitzetten.  
Ook evalueren bij leerlingen in de klas bijv met Tips en Tops. 
Via ouders ook naar de ervaringen van de leerlingen vragen. 
Als extra vraag vragen hoe de ouders nu staan tegenover het gelijke dagen model. Deze stap kan 
weleens minder groot zijn.  
Tijd om te eten. Misschien wel het belangrijkste punt.  
Opmerkingen aanbevelingen 
 
Patrick zet wat vragen onder elkaar en stuurt deze door.  
 
5. Vraag vanuit GMR temperatuur op scholen: Hoe groot zijn de problemen rondom de temperatuur 
op school?  
 
In de zomer is het veel te warm. Te weinig ventilatie in de lokalen 
In de gang boven weleens gemeten en toen was het meer dan 40 graden er wordt weinig aangedaan.  
Luchtkwaliteit: verschil tussen de lokalen in de nieuw en de oude bouw. 
Winter: geen probleem met temperatuur 
Kober gedeelte is altijd warmer.  



 
Wat wordt er gedaan door de school? 

- Geen beleid 
- Tropenrooster adhoc 
- Ventilatoren in de klas (Zou op de begroting komen)  

 
Zien jullie problemen voor de toekomst?  

- In de zomer is de warmte wel een probleem 
- Kan er een Tropenrooster beleid vanuit Inos gemaakt worden?  

 
6.  Invulling en speerpunten MR 
Zijn er naast de evaluatie van de nieuwe schooltijden nog andere punten die speerpunten kunnen 
zijn?  
Communicatie rondom ziekte en vervanging? Moeilijk om daarover te communiceren, omdat het 
allemaal adhoc werk is. Als er beloofd is te communiceren dan moet dit wel nagekomen worden.  
Phenix opvang: hebben contracten en die gaan voor de eigen mensen die extra gaan werken.  
 
Zijn er richtlijnen voor gebruik van Parro, Weilustwekker, mail? Ja, er zijn wel richtlijnen maar die zijn 
niet heel strak.  
 
Vormgeving van de Weilustwekker mag moderner/ compacter. Herkenbare lay-out.  
Zijn deze onderwerpen nodig:  
Gevonden voorwerpen?  
Verjaardagen? 
 
Iedereen gaat nadenken over Speerpunten. Volgende keer over doorpraten.  
 
7.  Ingekomen post/mail 
Geen post of mail. 
 
8.  Rondvraag 
Geen vragen.  
 
Sluiting om 20:30 


