
Notulen MR vergadering  20-09-17 
 
Aanwezig: Tom, Yvonne, Esther, Marja, Johannet, Katrien (later) en Janneke (notulist). 
Afwezig met kennisgeving: Manon 
 
Voor de opening van de vergadering hebben we kort gesproken over de aanwezigheid van 
de directie tijdens MR vergaderingen.  
Het standpunt van de P-MR:  
Wij willen dat de directie tijdens de vergaderingen aanwezig is. Dit zodat de directie meteen 
punten kan verhelderen en vragen kan beantwoorden. Het kost veel tijd om van te voren 
(als voorzitter) alle punten door te spreken met de directie. 
Het standpunt van de O-MR: 
Het standpunt van de OMR is onduidelijk. Niet de gehele OMR is aanwezig. Tom bespreekt 
dit punt met Katrien en Manon. Volgende vergadering komen we hier op terug. 
 
1. Opening en vaststellen van de agenda. 
-Johannet is vandaag aanwezig bij de vergadering als nieuw lid. Janneke is vandaag voor het 
laatst.  
-We schuiven punt 9: ‘overblijven’ naar voren op de agenda.  
 
2. Ingekomen stukken. 
*Mail TSO directie (zie punt 9) 
*Mail over de staking (directie) 
*Mail Stromenland, er is een vacature voor 1 ouder in de Ondersteuningsplanraad. Yvonne 
stuurt de mail door naar alle ouders.  
*Mail Katrien (voor de zomervakantie) over het activiteitenplan. Hier komen we later in de 
vergadering op terug.  
 
3. Notulen MR 21 juni 2017. 
De notulen zijn goedgekeurd.  
 
4. Mededelingen. 
OV: 
Vorige week is de eerste vergadering geweest van de OV. We hebben nog geen verslag 
ontvangen.  
Team:  
* Volgende week starten we voor het eerst met kennismakingsgesprekken. 
* De informatieavond (nieuwe stijl) is geweest. Positief ervaren door zowel ouders als 
leerkrachten. Het stukje over de zorgstructuur (ib) kan ingekort worden. Het team denkt nog 
na over een  andere vorm van de informatieavond in de groepen.  
*Cultuur: vanuit Condor hebben we subsidie gekregen om een kunstenares in de klas in te 
huren. We worden begeleid door Danielle Bouwmeester. Dit op het gebeid van drama, dans, 
toneel etc.  
GMR: 
De GMR zoekt nieuwe personeelsleden en nieuwe ouders. Janneke stuurt de mail nog door.  
 
 



 
Directie: 
*Ouders hebben een mail ontvangen omtrent de staking van 5 oktober a.s. BSO Kion is 
bereid om kinderen op te vangen. De kosten zijn voor ouders.  
*Op 26 oktober is er een bijscholingscursus MR voor directieleden. 
*Ilona gaat op 6 oktober met zwangerschapsverlof. Er komt een vervangster uit de invalpool 
op woensdag en vrijdag in groep 3. 
*Cursusaanbod NIM (maatschappelijk werk. Dit jaar worden er weer twee cursussen 
aangeboden: 
-Sociaal emotionele ontwikkeling voor de middenbouw. 
-Overgang naar de middelbare school voor groep 8.  
*Er bestaat ook nog de mogelijkheid voor kinderen om Duitse les te gaan volgen. 
Ouders worden via de mail op de hoogte gesteld van het cursusaanbod.  
9. Overblijven 
We bespreken de stand van zaken omtrent de TSO. Directie licht het een en ander toe. De 
organisatie ‘Brood en spelen’ heeft de opdracht terug gegeven omdat zij geen vrijwilligers 
kunnen vinden. Voorstel van de directie is om leerkrachten in te gaan zetten bij de TSO. Dit 
zal een tijdelijk oplossing zijn. 
Is het een optie om betalende krachten in te huren? De kosten zullen wel hoger worden 
voor ouders. Directie vraagt dit na bij Verona (KION).  
Standpunt van de MR: 
Wanneer er niet voldoende vrijwilligers worden gevonden, zijn we accoord dat er betaalde 
krachten worden ingezet bij de TSO, mogelijk via KION. We stellen ouders van deze 
mogelijkheid op de hoogte stellen d.m.v. een brief. Mogelijk dat hierdoor ouders hierdoor 
toch nog andere mogelijkheden zien. Katrien maakt een brief voor ouders waarin de 
noodzaak duidelijk wordt gemaakt. Johannet maakt een affiche om in de school op te 
hangen.  
5. Activiteitenplan. 
Voor de vakantie heeft Katrien geïnformeerd bij Johan Schat voor begeleiding bij het 
invoeren van een activiteitenplan. Het is de bedoeling dat je voor een jaar een abonnement 
afsluit. De kosten € 500, vinden wij erg hoog.  
Katrien gaat zich nog verder verdiepen in het activiteitenplan. We bekijken of we een 
voorbeeld plan op internet kunnen vinden.  
6. Concept secretarieel jaarverslag 
Er is nog geen verslag. Janneke maakt een verslag.  
7. Concept financieel jaarverslag. 
We hebben geen financieel jaarverslag. We nemen de financiën (etentje, cadeautje afscheid) 
op in het secretarieel jaarverslag.   
8. Ouderavond 2018. 
We denken na over een onderwerp van de ouderavond. Dit punt komt de volgende 
vergadering terug. 
10. Samenwerking en communicatie MR. 
Dit punt komt nier meer terug op de vergadering.  
11. Rammetje. 
Johannet verzorgt een berichtje in de nieuwsbrief waarin zij zichzelf voorstelt als nieuw lid 
van de MR.  
12. Rondvraag. 



Vraag van Tom over het continurooster. Er is op dit moment geen formele vraag over een 
continurooster binnengekomen bij de MR.  
 
 
 
 
Nummer Actiepunt, besluit of afspraak Voor Wie? 

001, 20-09-2017 Tom overlegt met OMR over 
standpunt O-MR; directie 
aanwezig bij MR vergadering? 

O-MR 

002, 20-09-2017 TSO: 
- Katrien maakt brief 

ouders 
- Johannet maakt affiche 

voor in de hal 
 

MR  

003, 20-09-2017  Johannet schrijft een stukje in het 
Rammetje waarin ze zichzelf 
voorstelt als nieuw MR lid.  

Johannet 

004, 20-09-2017 Janneke maakt een concept 
jaarverslag MR.  

Janneke 

 Opzet activiteitenplan  katrien 

 
 

 

 


