
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

MR Vergadering - Notulen 
 
Datum:  05-02-2019 
Tijd:   16.00 uur 
Locatie:  MDE 
Notulist:  MM 
Aanwezig:  Hedy van Harselaar (HH), Marijke van Pelt (MP), Monique Liesting 

(ML), Hesley Wijnaldum (HW), Mart Muller (MM) 
Afwezig: - 
 
 
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. Voorafgaand aan dit overleg is geen agenda opgesteld. 
 
Samen hebben we tijdens dit overleg het voorstel van de directie doorlopen m.b.t. 
de communicatie en opties die we willen aanbieden aan de ouders. Hierbij hebben 
we de volgende afspraken gemaakt: 
 
- Er worden twee opties aangeboden; een continurooster met 5 gelijke dagen 

(optie 1 in de stukken) én een klassiek lesrooster, vergelijkbaar met het huidige 
rooster (in de stukken optie 4). 

- Er komt in de optie voor continurooster een duidelijke markering voor de 
breakmomenten, waarbij het tweede moment als half uur wordt 
gepresenteerd, gecombineerd met een andere activiteit. 

- Er is vanuit het team een voorkeur om op 8:15 uur te starten. De oudergeleding 
heeft hier geen bezwaar tegen. Wel is het advies de ouder een optie te geven 
een toelichting te plaatsen voor hun keuze, zodat eventuele nuances in de 
keuze duidelijk worden. Dat kan middels een vrij invoerveld in de 
ouderraadpleging. 

 
N.B.: De dag na dit overleg zijn MM en HW door HH benaderd met de vraag of het wat 
de oudergeleding betreft een optie is om de tijd tussen de middag terug te schroeven 
naar een uur. Dit is een vraag vanuit het team. Hierop is geen bezwaar. 

 
MR Statuten en huishoudelijk regelement: 
 

- De MR heeft feedback gegeven op de statuten en het huishoudelijk 
regelement. Het gaat hier om details die de directie gaat verwerken. Komende 
vergadering wordt dit een hamerstuk.  

- N.a.v. de statuten blijkt dat MM 4 jaar in de MR zit en zich verkiesbaar moet 
stellen voor een volgende termijn. Afgesproken is dit jaar een verkiezing te 
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houden voor het schooljaar 2019-2020. Dit vanwege het proces van lestijden 
waarin de MR zich bevindt. Het is niet wenselijk dit op dit moment te 
onderbreken.  

 


