
Notulen MR-vergadering d.d. maandag 5 september 2016 

Aanwezig: Sandra, Erik, Odette, Fausta, Karen, Laura en Marjolijn   

Notulist: Marjolijn 

 

1.    Opening 

Erik opent de vergadering om 19.38 uur. 

2.    Aanvullingen agenda / Rondvraag/ mededelingen 

-       Marjolijn geeft aan dat het jaarplan van de MR voor volgende keer op de agenda 

moet komen, zodat zij het verslag eerst naar iedereen kan mailen. 

-       Wijziging datum MR vergadering in mei; ipv van 8 mei hebben wij nu een 

vergadering op 15 mei. 

-       Er zat een foutje in de data van de GMR 6 oktober ipv 16 oktober. 

3.    Notulen 

De notulen van vorige keer is goed gekeurd. 

4.    Taakverdeling MR leden 

Dit schooljaar volgen wij weer de jaarplanning die wij vorig schooljaar 

hebben  samengesteld aan de hand van de cursus van CNV. 

Erik blijf dit jaar de rol van voorzitter houden en Marjolijn de rol van secretaris. Erik 

zal Peter aanspreken over de website, de notulen moet weer op de website te zien zijn 

voor de ouders. 

Er is afgesproken dat zowel de ouders als de leerkrachten de notulen van de MR 

digitaal krijgen, zo is iedereen op de hoogte van het reilen en zeilen binnen de MR. 

De notulen wordt verzonden door Jacqueline, zij zal worden ingelicht door Erik. 

5.    Vaststellen jaarverslag 

Dit punt komt volgende keer terug op de vergadering. 

6.    Vaststellen scholingsbehoefte MR leden 

-       Er wordt voor iedereen het zakboek medezeggenschap WMS aangeschaft, Karen 

zal deze bestellen. 

-       Het idee is om elke vergadering een paar punten uit het zakboek voor te bereiden 

zodat wij meer inzicht krijgen in de rechten en plichten van de MR 

-       Er wordt informatie opgevraagd bij de CNV en de AoB over een lidmaatschap, 

tijdens de volgende vergadering maken wij een keuze. 

Mededelingen vanuit de directie 



7.    Stand van zaken schoolpleinen 

We hebben een subsidie van 30.000 euro gekregen van de Van Cappellen stichting om 

ons schoolplein op te knappen. Er is ook een subsidie aangevraagd bij het Hoog 

Heemraadschap, hier wachten wij nog op antwoord. Het grove plan is rond en er wordt 

nu gekeken wanneer er een start gemaakt kan worden. Leerkrachten, PSZ, ouders en 

kinderen worden hierbij betrokken. De planning is dat het nieuwe schoolplein april 

2017 in gebruik genomen kan worden. 

8.    IKC ontwikkelingen 

Voor de vakantie is het kernteam van het IKC bij elkaar gekomen (IJsselkids en De 

Octopus). Er zijn punten uit de vergadering gekomen die verder uitgewerkt zullen 

worden: talentontwikkeling, doorgaande lijn van 2 t/m 13 jaar, educatief partnerschap, 

zorg en ondersteuning dichtbij en pedagogisch klimaat. 

9.    Speerpunten huidig schooljaar 

Er komt een studiedag voor de directeuren om een vernieuwd jaarplan te maken 

(herschrijven), hierna zal Sandra het terugkoppelen. 

10.  Begroting  / taakstelling 

Volgende week heeft Sandra een afspraak voor de begroting van 2017, dit komt ook 

terug op een volgende MR vergadering. Sandra moet rekening houden met een 

taakstelling waarbij bezuinigd moet worden. Sandra wil in de begroting in ieder 

geval  budget vrij maken voor nieuw meubilair, scholing, PR materiaal en voor de 

uitstraling van de school. 

11.  Personeel 

Inirita is nog niet instaat om te werken, zij knapt niet voldoende op om haar 

leerkrachttaken op te pakken. 

12.  Schilderwerk 

In de vakantie is de school aan de binnenkant geschilderd, dit is helaas niet goed 

uitgevoerd. In de weekenden en in de herfstvakantie wordt het een en ander 

overgeschilderd. 

13.  Leerlingaantallen 

Het leerlingaantal is wat achteruit gegaan door verhuizingen in de zomervakantie, wij 

zitten nu ongeveer op 185 leerlingen. 

14.  Ontwikkelingen Risico inventarisatie (plan van aanpak) 

Er is voor alle scholen van BLICK een veiligheidsplan geschreven, iedere school moet 

dit aanpassen op school specifieke punten. Dit moet goedgekeurd worden door de MR, 

daarna kan het naar de inspectie gestuurd worden. Dit moet voor 1 oktober. 

14 september heeft Sandra met Peter een afspraak over het RIE rapport, er zal hier zal 

een lijst uitkomen van de punten die aangepakt moeten worden in en rondom de 

school. 



15.  Wat verder ter tafel komt / rondvraag 

Erik; ouders hebben vragen over het te laat kom protocol, wat is nu precies de gang 

van zaken? 

16.  Voorstel Karen: 

De stukken over de afgesproken punten doorlezen zodat wij deze de volgende 

vergadering kunnen bespreken. 

- communicatie met de achterban 

- invloed van de schoolleider 

17.  Sluiting 

Erik sluit de vergadering om 21.18 uur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


