
  
  
  

  
                 Notulen MR vergadering 
  

Datum bespreking: 15-05-2018    

Plaats bespreking: Rijen  Opgesteld door: Amy van Beers 

Aanwezig: Claudia, Mieke, Joris, Herman, 
Sven, Karin, Amy 
  

Afwezig :   

  

Punt.:  verslag:  actie:  

1  Opening 19.00u  
Herman is er vandaag bij vanaf 19.00u. 
 

  
  

2  Uit de vorige notulen:  
SOP: zie bijlage. Verschijnt op de website wanneer deze is goedgekeurd. 
Het SOP is goedgekeurd.  
 
Werkdrukakkoord: Brainstorm gehad binnen het team over het te besteden geld 
dat beschikbaar is gesteld voor het verlagen van werkdruk. Er is voor 
aankomend schooljaar door het team een keuze gemaakt voor de inzet van een 
onderwijsassistent. De verdere invulling/ inzet van deze kracht moet nog 
ingevuld worden. Evenals het bepalen van de uren. 
De PMR heeft ingestemd met het plan dat er een onderwijsassistent komt.  
De verdere invulling hoe de onderwijsassistent wordt ingezet wordt nog 
besproken.  
  

  
 
 

3  Ingekomen post / mededelingen   
 

  
  

4 Vakantierooster 2018-2019 
Een studiedag eventueel plannen in de week van de avond vierdaagse als dit 
mogelijk is. Het vakantierooster is goedgekeurd door de MR.  
 

 

5 Jaarrekening Vijf Eiken/ Anspach/ PCPO 
De jaarrekening is nog niet gereed, er is wel een concept. Herman heeft het kort 
toegelicht voor de Vijf Eiken. Er was een tekort begroot, uiteindelijk komen we 
positief uit. Zodra de jaarrekening er is, stuurt Herman deze toe.  
 

 

6 AVG (privacywetgeving) 
Zie brief in de bijlage die vanuit Arnoud verstuurd is aan het personeel. 
Er staan punten in die makkelijk haalbaar zijn, maar ook een aantal punten die 
praktisch moeilijk haalbaar zijn.  
Samen met de directie wordt er gekeken hoe we deze punten op kunnen lossen.  

 

7 Formatieplan (instemmingsrecht personeelsgeleding) 
Herman heeft dit toegelicht. 

 



Het plan komt in de nieuwsbrief. Het zou leuk zijn om hier ook nogmaals in te 
vermelden dat we volgend jaar allemaal op één locatie zitten.  
 

8 Huisvesting 
Hoe staat het ervoor met de verbouwing?  
Vanaf volgende week kunnen wij in de ruimte boven. De aannemer start op 
maandag 28 mei en zal ongeveer 4 weken nodig hebben. De planning is om de 
laatste week te verhuizen. 
 

 

9 Enquête 
De vragenlijst m.b.t. het continurooster van scholen met succes: 
www.scholenmetsucces.nl/peilingen/schooltijden 
gaan we gebruiken.  
Amy en Sven zorgen voor de vragenlijst en nemen contact op met scholen in 
succes. Begeleidende brief wordt door Amy, Sven en Karin gemaakt.  
Voor de leerkrachten wordt dezelfde vragenlijst gebruikt, maar dan wel apart. 
(Ligt aan de kosten) Dit moet namelijk apart geanalyseerd worden. 
 
Sven is hierover met Gwen in gesprek geweest, het wordt nu verder via Simone 
geregeld. Mocht Sven hierover iets meer weten, stuurt hij dit per mail.  
 
Mieke heeft een stuk gemaakt voor in de nieuwsbrief, dit komt er volgende 
week in.  

 

10 Ouderbetrokkenheid 3.0 
De keuring is aangevraagd.  
 

 

11 Website, schoolapp 
Tekst MR moet worden aangepast. Hoe gaan we dit aanpakken? 
Joris neemt dit op zich. Hij gaat de tekst bekijken en maakt hiervoor een opzet.  
 

 

12 Samenstelling MR 2018-2019 
We hebben 3 reacties gehad op de vacature. De 3 kandidaten hebben we 
gevraagd een stukje te schrijven, dit wordt aankomende week verspreid onder 
de ouders en dan kan er gestemd worden. We nodigen het nieuwe MR lid uit 
voor de laatste vergadering.  
 
Twee ouders hebben zich teruggetrokken. Daardoor blijft er nog 1 kandidaat 
over. Karin neemt contact met hem op dat hij het nieuwe MR-lid is geworden. 
Volgende week wordt in de nieuwsbrief vermeld dat hij het nieuwe MR-lid is.  
 
Amy haar 3e jaar zit er op. Er komt een stukje in de memo, zodat ook andere 
leerkrachten de kans krijgen om zich aan te melden.  
 

 
 

13 GMR 
Zie vorige notulen en de jaarplanning.  
We hebben vragen over de begroting van de GMR. De onvoorziene kosten zijn 
erg hoog en bedragen 50% van het totale bedrag, terwijl dit normaal niet hoger 
dan 10% mag zijn. 
 

 

14 Rondvraag  

http://www.scholenmetsucces.nl/peilingen/schooltijden


 

  Agenda punten / ACTIELIJST      

  Enquête m.b.t. continurooster  Sven 

 MR stukje app en website opzet maken Joris 

 Mailen nieuwe MR ouder Karin 

 Stukje nieuwsbrief enquête en nieuwe MR-lid Mieke 

 Goedgekeurde notulen mailen naar Tim voor de Vijf eiken app en naar Evelien 
voor op de website.  

Karin, Amy 

 Stukje in de memo MR-lid leerkracht Amy 

 Femke mailen over de begroting Karin, Amy 

  
 


