
Notulen MR vergadering : Maandag 20 juni 2016  
Aanwezig: Xandra, Sandra, Ludmilla, Erik, Odette (is wat later) en Marjolijn   
Notulist: Marjolijn 

 

1. Opening 

Erik opent de vergadering om 19.37 uur.  

2. Aanvullingen agenda / Rondvraag/ mededelingen 

Donderdag 30 Juni gaat de MR uit eten bij Van Es, er is om 18.30 uur gereserveerd. 

3. Notulen 

Notulen vorige keer is goed gekeurd. 

4. GMR Vergadering 

 In krimpen hebben ze geld toegezegd gekregen van de Gemeente om het gebouw 

te renoveren. De verbouwing zal plaatsvinden in 2 fases.  

 Voor de fusie van De Paperclip en de Fontijn is nog geen besluit genomen. Ook 

zijn er nog geen besluiten genomen voor de Bouwsteen, Horizon en Tweemaster. 

Verbouwen of nieuwbouw? Zo zijn er ook nog een aantal scholen in kaart gebracht 

mbt de huisvesting.  

 Er komt een arbeidsongeschiktheid verzekering voor alle leerkrachten, dit wordt 

verplicht gesteld door het bestuur. De premie wordt van je salaris ingehouden. De 

GMR heeft wel aangegeven dat de manier waarop het bestuur dit besluit bij de 

collega’s neerlegt niet de juiste manier is. Sandra gaat een mail versturen met 

informatie over de arbeidsongeschiktheid verzekering en wat je  moet doen als je 

hier niet aan wilt deelnemen.  

 Afgelopen augustus / september zijn alle directeuren begonnen aan  het schrijven 

van een strategisch beleidsplan voor het bestuur voor een periode van 4 jaar. Dit 

plan is herschreven en vanuit dit plan wordt er ook een plan voor 4 jaar gemaakt 

per school individueel, daaraan wordt een jaarplan gehangen. De plannen die de 

scholen individueel hebben gemaakt zijn niet goed gekeurd door het bestuur, hier 

komt nu in september een studiedag voor. Het huidige plan wordt verlengt  tot 17 

oktober 2016 en de MR heeft daar goedkeuring voor gegeven. 

 Het bestuur heeft een tekort, maar wil in 2018 geen schuld meer hebben en wil in 

2018 weer eindigen in de plus.  

5. Formatie / groepsbezetting 

De formatie en groepsbezetting is vorige week naar iedereen vanuit de MR gemaild. 

Vrijdag gaat de formatie en groepsbezetting mee met de ouders.  

6. Roostervrije en studiedagen schooljaar 2016-2017 

Vrijdag worden deze dagen vermeld in de Octopost. 

7. RIE rapportage 

De evaluatie is klaar, nu moet het plan van aanpak geschreven worden. Sandra gaat 

in overleg met Peter om een datum te prikken wanneer het plan af zal zijn. 

8. Schoolgids schooljaar 2016-2017 

Plan is bijna klaar, puntjes worden op de i gezet. 

9. Schooltijden wijzigen  

Het is besloten dat de schooltijden blijven zoals ze zijn, met eventuele 

roosterwijzigingen waar nodig.  

 



10. Mededelingen directie 

 Er is nog geen nieuws over het ingediende plan voor het groene schoolplein, de 

verwachting is dat er in juli uitsluitsel is.  

 Vandaag was de eerste bijeenkomst van het kernteam van het IKC, Sandra en 

Xandra zitten in dit kernteam samen met werknemers van IJsselkids. Er is 

afgesproken welke taken er verdeeld moeten worden en welke stappen er 

genomen moeten worden om het IKC vorm te geven. Het idee is om het  

binnenschoolse-  en buitenschoolse leren met elkaar te verbinden.  

11. Vaststellen agenda data MR vergaderingen 2016-2017 

Data GRM: 

16 oktober 2016 

1 december 2016 

16 februari 2017 

20 april 2017 

15 juni 2017 

 

Data MR: 

5 september 2016 

10 oktober 2016 

12 december 2016 

6 maart 2017 

8 mei 2017 

19 juni 2017 

 

12. Personeelsbezetting MR schooljaar 2016-2017 

Karen  en Laura sluiten zich aan bij de MR vanaf volgend schooljaar. Fausta zal de 

plek  van Ludmilla overnemen.  

13. WVTTK / rondvraag 

Punt voor de volgende vergadering; statuut MR en huishoudelijk regelement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 


