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Notulen MR vergadering dinsdag 16 april 2019 

Aanvang: 19.30 uur 

Notulist: Michel        

 

1. Opening 
De voorzitter heet iedereen welkom.  

 
2.    Mededelingen en ingekomen post 

Er is geen relevante post of e-mail binnen gekomen.  
  

3.    Notulen vorige vergadering 
De notulen worden zonder opmerkingen vastgesteld met dank aan de opsteller.  
 

4.    Vakantierooster 2019/2020 
        Na uitleg van Anne Marie hoe deze tot stand is gekomen wordt het vakantierooster unaniem 

vastgesteld. 
 
5.    Terugkoppeling proces RI en E 
 De RI&E is ingevuld door Michelle en Anne-Marie(dus geen inzet van MRleden meer zoals eerder 

besproken). Alle lijsten zijn ingevuld en er is een plan van aanpak opgesteld. Voor sommige zaken zijn 
de vragen ook voorgelegd aan het bestuur (zoals een plan voor omgang met infectieziekten). Ook zijn 
er onderdelen waarbij we (mede) afhankelijk zijn van anderen (zoals bij de gymzaal van de gemeente 
en De Wildert). Voor het plan van aanpak heeft Anne-Marie een lijst gemaakt voor de conciërge, zodat 
hij alle punten kan nalopen en een kostenindicatie kan maken. 

 
6.    Stand van zaken Mr verkiezingen 

Voor de MR-verkiezing hebben zich twee kandidaten gemeld, daarom zal er een stemming 
plaatsvinden. Deze week krijgen alle oudste leerlingen van het gezin een brief mee. Hierop stellen de 
kandidaten zich voor aan de ouders. Met de strook die aan de brief vastzit kunnen ouders direct 
stemmen. De stemmen kunnen worden ingeleverd in de blauwe brievenbus van de MR, in de school 
voor de kantoren van Anne-Marie Gommeren en Sandra Vleugels. Stemmen kan tot 17 mei, waarna 
uiterlijk 21 mei de uitslag bekend zal worden gemaakt.  

 
7.    Mededelingen vanuit de GMR 

In verband met de afwezigheid van het GMR lid verschuift dit onderwerp naar de volgende Mr-    
vergadering.  

 
8.    Terugkoppeling werkverdelingsplan 

Sandra:  PGMR (Personeelsdeel van de gemeenschappelijke medezeggeschapsraad) heeft vooral de 
taak om het proces in de gaten houden mbt de werkverdeling. De PGMR heeft geen instemmingsrecht 
maar een controlerende taak. INOS stelt richtlijn op mbt werkverdeling. 
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Henriette: 2/3 meerderheid wordt het voorstel aangenomen. 
 
Taak: zelf bepalen wat de verdeling is bv 45% of 35% aan taken. Bijv. Plusklas is geen gedeelte 
verantwoordelijkheid, maar omdat het nog in ontwikkeling is 45%, leesondersteuning is 35%. Per taak 
consensus gezocht en op het laatst stemmen geteld. 
 
Victor: hoe bepaal je 45 of 35% op gevoel of op basis van cijfers? 
 
Henriette, Sandra: Op basis van voorkeuren en dan evenwichtig verdeling. Gaat om evenwichtige 
verdeling van taken. Instemming met het team. Na weging kan het in de praktijk nog iets wijzigen 
omdat in sommige gevallen blijkt dat er voor bepaalde taken wat meer tijd benodigd is. 
 
Patricia: Nadat takenverdeling is besloten gaat Anne Marie ermee aan de slag. Zij gaat ten slotte ook 
nog met elke leerkracht gesprek aan. 
 

6.    Instituut Kindcentrum (IKC) evaluatie koberlunch 
Victor: Miranda van de Kober zou aanschuiven voor de evaluatie maar is er niet. Het IKC verschuift nu 
naar het volgende overleg. 
 

7.    Wat verder ter tafel komen en rondvraag 
Wendy: Er is een sessie op school voor ouders. Ouders konden tijdens deze sessie aangeven wat zij 
verbeterd wilden zien (bijvoorbeeld onderwijsontwikkeling). Vanuit ouders wordt gevraagd wat de 
stand van zaken is mbt de school (hoe gaat het op dit moment met de school 2 jaar na de wijzigingen in 
de team). 
 
Henriette: Instrument is het klanttevredenheidsonderzoek voor ouders om hun mening aan te geven 
hoe zij de veranderingen en de kwaliteit van het onderwijs op onze school ervaren. 
 
Sandra: onderwerpen over de school op papier zetten en over praten (discussie voeren) 
 
Victor: bespreken met team kijken naar ideeën om de meningen van de ouders op te halen en 
evalueren. Mr ook kijken of we op termijn hoe de ouders te betrekken (actiepunt). 
 

 

Actienummer Wat Actie Wie Gereed 

20181706-01 Bijwonen mr-
vergadering door lid- 
GMR 

Afwachten nieuwe 
afspraken/verwachtingen 
van GMR 

  

20181809-05 Kober uitnodigen voor 
eerst volgende mr-
vergadering , inclusief 
nieuwe unitmanager  

 Victor 16 April 2018 
Verschuift 
naar 
volgende 
vergadering 

20190416-02 Evaluatie team na 
reorganisatie. 

Ideeën bedenken over 
hoe ouders te betrekken 
bij evaluatie 
reorganisatie team 

Oudergeleding 
Mr 

Mei 2019 

 


