MR Vergadering - Notulen
Datum:
Tijd:
Locatie:
Notulist:
Aanwezig:

Afwezig:

21-03-2019
16.00 uur
MDE
MM
Hedy van Harselaar (HH), Marijke van Pelt (MP), Marjolein Hartman
(MH, alleen bij telling), Kitty Breuer (KB, alleen bij telling), Hesley
Wijnaldum (HW), Mart Muller (MM)
Monique Liesting (ML)

Deze notulen zijn een samenvatting van de gemaakte afspraken op het tussentijdse
overleg over de wijziging van lestijden en het nieuwe huishoudelijk regelement / MR
statuten.
Nieuwe data vergaderingen/overleggen
Vanwege de timing en nieuwe lestijden, zijn de volgende momenten ingepland en
aangepast:
- Woensdag 27 maart om 12:30 uur: bespreken voorstel HH m.b.t. nieuwe
lestijden. Aansluitend MR overleg of standpunt en/of instemming.
- Woensdag 10 april om 13:00 uur: MR vergadering over besluitvorming nieuwe
lestijden.
- Dinsdag 4 juni om 19:00 uur: MR Vergadering (LET OP VERPLAATST!)
- Dinsdag 18 juni om 19:00 uur: MR Vergadering (reserve datum, indien nodig)
Huishoudelijk reglement en statuten MR
Deze zijn akkoord met de volgende wijzigingen:
- Passage over vergaderen op de avonduren wordt niet dwingend, maar ‘bij
voorkeur’ gemaakt.
- Passage over communicatie via e-mail/WhatsApp/privé e-mail wordt geschrapt.
- Voorbeelden van stemming (artikel 13) wordt uitgebreid met concrete
scenario’s.
Telling ouderpeiling m.b.t. lestijden
Alle stemmen zijn door MT en MR geteld, waarbij de opmerkingen in kaart zijn
gebracht. De uitslag is als volgt:
Er zijn in totaal 101 formulieren ingeleverd door ouders. Hiervan zijn er 46 voor
continurooster, 52 voor traditioneel, 1 geen voorkeur en 2 ongeldige formulieren.

Door leerkrachten zijn 14 formulieren ingeleverd. Hiervan zijn er 11 voor
continurooster, 1 voor traditioneel en 2 zonder voorkeur. Een leerkracht heeft geen
formulier ingeleverd.
Bij de opmerkingen van de ouderformulieren is in kaart gebracht wat de aard van
opmerking is. Hierbij hebben 8 ouders aangegeven dat kosten een probleem
worden bij een continurooster, 11 ouders hebben aangegeven dat de nieuwe
starttijd (en daarmee vaak ook de eindtijd) een probleem is, 4 hebben zorgen over
de lunch in geval van continurooster, 3 ouders hebben aangegeven positief te zijn
over continurooster vanwege de regelmaat.
Samengevat is er een kleine meerderheid voor het traditionele rooster. Ook is
opmerkelijk dat ca. 40 ouders geen formulier hebben ingevuld. Er is ook gekeken
naar de steun voor continurooster in de lage klassen. Hierbij de is steun iets groter
voor continurooster.
27 april komt er een keuze en voorstel vanuit de directie.
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