
Datum: Dinsdag 15 januari 2019 
Locatie: Centrum 
Aanwezig lerarengeleding: Denise Lutz, Marianne Heikoop, Fenna Rolloos 
Aanwezig oudergeleding: Karin Noordanus, Paul Plomp (voorzitter), Harm Rebergen, 
Kevin Giese, Bertie de Beuze (20.30-21.30) 
 
MR Vergadering 19.30 uur – 20.30 uur  
 
1. Welkom en opening 
Om 19.37 uur wordt de vergadering geopend. 
    
2. Vaststelling agenda 
Nieuwe directeur voegen we vandaag als punt toe 
Oudergesprekken graag volgende vergadering terug laten komen 
Vacatieregeling graag volgende ergadering terug laten komen 
 
3. Verslag vorige vergadering 
Aanpassing gedaan in punt 6/7 en type fout verbeterd in punt 10.3 
Notulen goedgekeurd. 
 
4. MR Jaarplanning  
Schoolondersteuningsplan staat nu in de jaarplanning in februati. Dit komt, in overleg met 
Bertie later terug. Hij is gemaakt, maar moet nog goedgekeurd worden. Als hij is 
goedgekeurd komt deze richting de MR. 
 
5.Taakbeleid 
Grote stappen gemaakt. Alle leerkrachten hebben nu een gesprek gehad over hun 
normjaartaak.  
Pauze is nog een openstaand punt.  
Vorig schooljaar zijn er gelden vrijgekomen om in te zetten voor werkdrukvermindering. Er 
is toen niet voor pauze voor de leerkrachten. Afgelopen teamvergadering is dit punt 
teruggekomen op de teamvergadering en geinventariseerd hoeveel collega’s er behoefte 
hebben aan pauze. Veel collega’s geven aan hier wel behoefte aan te hebben, maar niet 
als de opvang gebeurt door ouders.  
Marianne en Vivian hebben hier met Bertie nog een nagesprek over. 
 
6. MR Begroting 
Budget wat over is mag nu 1 jaar meegenomen worden.  
Er staat nu 2 jaar budget, omdat vorige gelden die over waren, nu meegenomen zijn naar 
het nieuwe jaar.  
budget mr 1545, er stond ook een kleiner bedrag in de begroting, maar dit is waarschijnlijk 
een gereserveerd bedrag.  
vacatievergoeding niet uit deze mr begroting? nee, komt uit een andere pot.  
 
Voorstel is om het geld te gebruiken voor een nieuwe cursus: wat is het aanbod? Wie wil 
mee? 
-Paul 
-Fenna 
 
Fenna en Marianne gaan naar de NOT, kijken daar rond of de AOB cursussen aanbiedt 
Harm kijkt op de website bij VOO. 
 
 
 



 
7. Schoolbegroting 
Valt onder informatierecht van de MR. Bij de GMR zou de begroting al ingezien en 
besproken moeten zijn, Karin geeft aan dat er geen gesprek hierover heeft 
plaatsgevonden.  
 
In de begroting staan nog steeds een aantal dingen die niet helemaal duidelijk zijn: 
-rijksbijdragen personeel komen niet overeen met leerlingenaantallen  
-ongeveer hetzelfde leerlingenaantal maar kosten personeelslasten gaan erg omhoog 
-wat wordt er bedoeld met gezamenlijke kosten? 
 
Het is belangrijk dat we de begroting goed snappen en dat deze ook klopt, omdat dit 
rechtstreeks te maken heeft met het aantal leerkrachten die je kunt inzetten komend 
schooljaar. 
 
8. voorbespreking overlegpunten 
 
a continurooster evaluatie:  
Dit punt gaan we breder trekken dan alleen binnen de MR. Ook het team betrekken. Nu 
nog niet om inhoudelijk te besprek, maar met Bertie bij de overlegvergadering het proces 
bespreken. 
 
 
b plusland 
Intern besproken. 
 
9.Mededelingen en rondvraag 
a MR: 
i update vacature PMR: nog geen nieuwe kandidaat 
ii informatie avond passend onderwijs: 21 maart info-avond voor de MR´en. Wat zou je als 
MR moeten en willen weten in het kader van zorgleerlingen etc. De avond is van 20.00 uur 
– 21.30 uur.  
Marianne, Kevin, Denise en Karin geven aan wel interesse te hebben. Aanmelden voor 1 
maart. Fenna kijkt nog even of het haar gaat lukken. 
 
b GMR: 
- 
 
c OPR: 
- 
 

 
Overleg vergadering 20.30 uur - 21.30 uur 
 
1.Plusland  
Intern besproken 
2.Evaluatie continu rooster 
Niet inhoudelijk op ingegaan. Wel besproken dat er schooljaar 19-20 een ouder enquete 
uitgaat, waarin dit punt wordt opgenomen.  
3.Mededelingen en rondvraag 
Niet aan toegekomen. 
4.Sluiting  
De vergadering wordt om 22.00 uur gesloten. 

 


