
Notulen MR vergadering 18 december 2017 
 
Aanwezig:  Karen, Laura, Marjolijn, Hogla, Fausta, Erik en Sandra. 
Notulist: Marjolijn 

1. Opening: 
Erik opent de vergadering om 19.40 uur. 

2. Aanvullingen agenda / rondvraag: 
Geen. 

3. Notulen vorige vergadering 11 september 2017: 
Notulen is  goed gekeurd. De notulen moet ook openbaar worden voor de ouders.  
De notulen zal na elke vergadering door Jacqueline naar de ouders verstuurd 
worden. 

4. Vertrouwenspersoon: 
Er moet op school een vertrouwenspersoon komen waar leerkrachten terecht kunnen 
om misstanden schoolbreed te melden. Dit wordt ook beschreven in het 
veiligheidsprotocol/ gedragscode die wij op school hebben voor leerkrachten/ 
medewerkers. Dit punt moet terugkomen op de volgende vergadering nadat de PMR 
dit onderwerp heeft aangekaart bij hun achterban. 

5. Staking onderwijs: 
Dit punt komt vanuit de ouders: De ouders staan achter de leerkrachten als het gaat 
om het staken voor beter onderwijs voor de kinderen. Echter heerst er wel de vraag 
hoe het zit met de 940 uur lestijd die wettelijk verplicht is? Sandra geeft aan dat wij 
waarschijnlijk wel aan deze onderwijstijd komen omdat er ook extra uren na schooltijd 
staan ingeroosterd (zoals langere dag schoolreis, kerstdiner, enz)., mits er nog meer 
stakingen komen. Maar het stakingsrecht van leerkrachten staat boven alles. De 
onderwijsinspectie heeft laten weten achter de stakende leerkrachten te staan en zal 
dit niet controleren op het aantal lesgebonden uren. De uren hoeven ook niet 
ingehaald of gecompenseerd te worden. Natuurlijk begrijpen de leerkrachten ook dat 
sommige kinderen de dupe zijn van het staken omdat zij deze extra uren zo hard 
nodig hebben. Maar dit is ook een reden dat er gestaakt wordt, meer ruimte voor 
kwalitatief beter onderwijs. Er wordt afgesproken dat ouders meer op de hoogte 
worden gehouden van de stakingen (het doel en het effect) en hoe ouders zich 
eventueel ook kunnen inzetten. 

6. Openstelling schoolpleinen: 
In de planning stond dat na de herfstvakantie de pleinen ook na schooltijd en in de 
weekenden opengesteld zouden worden voor de buurt. Echter is er nog geen 
geschikte kandidaat gevonden voor het sleutelbeheer. Sandra neemt contact op met 
Astrid Keerveld van Stichting Welzijn Capelle om een update te vragen. 

7. Financiële verantwoording ouderraad 2015 / 2016 – 2016 / 2017: 
Dit punt is besproken. 

8. MR budget 2017 en 2018: 
Er is gekeken naar de uitgaven van de MR over het kalenderjaar 2017 en hoe we het 
budget willen besteden over het kalender jaar 2018. 

9. Begroting: 
De begroting is vastgesteld op 7 december. De raad van toezicht heeft de begroting 
goedgekeurd en alleen bij ander advies vanuit de GMR kunnen er eventueel 
wijzigingen worden gedaan. 



De begroting is tijdens de vergadering toegelicht door Sandra. 
Grootste uitgaven voor volgend kalenderjaar zijn wifi doortrekken door de gehele 
school en investeringen in het nieuwe onderwijsconcept.   

10. Oudertevredenheidonderzoek: 
Dit punt komt in januari terug op de agenda. 
De uitslag van het onderzoek komt in de nieuwsbrief.  
De kinderraad zal aan de slag gaan met een aantal punten uit de 
leerlingtevredenheidsenquête. 

11. Onderwijsconcept: 
Sandra geeft toelichting over de plannen die er zijn voor dit schooljaar en volgend 
schooljaar. Er komt nog een studiedag voor leerkrachten die ook in het teken zal 
staan van het invullen van het unitonderwijs. 
In januari zal er bekend gemaakt worden hoe het unitonderwijs er volgend schooljaar 
uit komt te zien.  

12. Sluiting: 
Erik sluit de vergadering om 21.20 uur.  

  


