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Agenda MR vergadering dinsdag 28 november 2017 

Aanvang: 19.30 uur 

Notulist: Michel        

 

1. Opening 

Victor heet iedereen welkom en in het bijzonder ook de ouders van de ouderraad.  

Het agendapunt interventies wordt toegevoegd aan de agenda.  

2. Mededelingen 

Anne Marie geeft aan dat waarschijnlijk 12 december geen lessen zullen worden gegeven in verband 
met de landelijke staking van de basisschoolleraren. Op 5 december zal dit definitief bekend zijn en zal 
dit tijdig aan de ouders bekendmaken via parnassys en de memo. Mochten ouders in het uiterste geval 
geen opvang kunnen regelen dan zijn er mogelijkheden om toch in de samenwerking met Kober voor 
opvang te zorgen deze dag. Deze vraag is tot dusver niet op school en niet bij Kober gesteld. Alle ouders 
hebben zelf opvang geregeld. 

Het smoelenboek met de foto’s en namen van de Mr-leden is bijna klaar. Victor levert deze aan en 
verzoekt de school om te zorgen dat deze op een zichtbare plek in de hal op te hangen. 

3. Ingekomen post 

Er is geen post binnen gekomen. Sandra geeft aan dat er weliswaar geen sleutel is van de brievenbus 
maar dat deze gewoon zonder sleutel open kan.   

4. Notulen vorige vergadering (27 juni 2017) 

De notulen worden zonder opmerkingen vastgesteld met dank aan de opsteller.  

5. Actielijst 

Het vastgestelde mr reglement wordt door Michel doorgestuurd aan Ineke van der Kleijn om deze op 
de website te plaatsen. 

Victor zoekt de adviesbrief mbt de kwaliteitscriteria op voor de directie. 

Het Huishoudelijk reglement wordt wederom met een tekstuele opmerking vastgesteld.  

De actielijst wordt verder geüpdated.  
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6. Begroting 

Momenteel is de begroting nog in concept. Anne Marie ligt de voorlopige begroting toe met de 
opmerking dat deze nog op een aantal punten kan veranderen. 

7. GMR 

Vooralsnog is het stil rond de GMR. 

8. VSO/TSO/NSO 

Geen bijzonderheden.  

9. Interventies  

Bij gedragsproblemen in een specifieke groep kan blijken dat interventies nodig zijn. Indien dit het 
geval is, dan is dit een primaire zorg voor de betrokken leerkrachten waarbij het van belang is dat de  
ouders goed worden meegenomen in de aanpak en de daaruit voortvloeiende acties vanuit school. 
Sandra geeft aan dat zij ook graag de kritische geluiden van de ouders wil blijven horen, zodat de 
aanpak beter kan worden afgestemd. 
 

10. Jaarplanning MR 

Al behandeld tijdens de vorige vergadering.  

11. OR  

In september heeft er weer een Algemene jaarvergadering plaatsgevonden. Naast de (her)verkiezing 
van 3 leden van de OR is er ook gestemd voor een verhoging van de jaarlijkse ouderbijdrage naar € 40,-. 
Er zijn geen reacties binnengekomen op deze verhoging.  

Naast 3 OR leden beschikt de OR nu ook over 1 extra flexlid. Deze flexleden maken onderdeel uit van de 
OR maar hebben geen stemrecht binnen de OR.  

12. Incidentenlogboek  

Het blijkt dat dit logboek niet zo goed bekend is onder de leerkrachten. Gelet hierop zal er meer 
bekendheid aan moeten worden gegeven en zullen de leerkrachten moeten worden bijgepraat over 
het bestaan en de functie van dit logboek. Zij zijn namelijk verplicht om dit logboek in te vullen als er 
een incident heeft plaatsgevonden. Dit wordt meegenomen in de eerstvolgende teamvergadering 

13. Profilering 

De mr-vergaderingen en de ontwikkelingen rond de mr worden aangekondigd via de Memo en 
Facebook. Het plaatsen van eventuele berichten en stukken op de website vormt nog een probleem. Is 
vaak omslachtig en gaat via meerdere kanalen. Voorstel om dit voor de volgende vergadering op de 
agenda te zetten.  

14. ICT 

Geen bijzonderheden  

 

 



 

 

Actienummer Wat Actie Wie Gereed 

20172706-04 Sociaal veiligheidsplan Mogelijkheden 
ouderbetrokkenheid 
ouders  

MR 23 januari, 3e 
vergadering  

20172706-05 Tweejaarlijks vaststellen 
pestprotocol en schoolregels 

Vaststellen 
pestprotocol en 
schoolregels 

MR 3e vergadering 

20170310-02 Tropenrooster Agendapunt Victor 23 januari 2018 

20170310-03 Sociaal veiligheidsplan en 
pestprotocol vaststellen 

Uitnodigingen sociale 
veiligheidscoördinator 

Henriëtte 23 januari 

20170310-04 Juni-week en aantal schooluren MR informeren over 
de mogelijkheden 

Anne-Marie Wanneer hier 
duidelijk over is 
vanuit INOS 

201728111-01 Kwaliteitscriteria TSO/NSO Adviesbrief opzoeken 
en doorsturen aan de 
directie. 

Victor  

20172811-02 MR reglement Kievitsloop  
Jaarverslag MR 
Huishoudelijk reglement. 

MR reglement voor 
publicatie doorzetten 
naar beheerder 
website 

Michel Januari 2018 

 


