
Notulen MR vergadering d.d 19 november 2018 
Aanwezig namens ouders: Miranda Oude Lashof, Nicol Pross, Tessa Pierik. 
Aanwezig namens personeel: Dennis Kok Kamphuis, Imelda Damink, Paula Timmers. 
Aanwezig namens directie: Jasper Diele 
 

 
 

1. Welkom en opening door Miranda 
 
2. Mededelingen / binnengekomen stukken. 

* GMR vacature is door Tessa ingevuld. 
* Bij het huishoudelijk reglement staat iets dubbel bij artikel 6, punt 4 en 6. 
   Het cursief gedrukte mag weg. Actie Paula. 
* De schoonmaak is vreselijk slecht. GOM had de laagste prijs en de beste  
   kwaliteit volgens zeggen. De uren, die voor de schoonmaak staan zijn niet   
   voldoende. Het is een Europese aanbesteding, je kunt zomaar niet weg naar  
   een ander bedrijf. De locatieleiders zijn er erg druk mee. 

 
 

3. Notulen van 8 oktober 2018. 
* Hoe staat het met de verhoging van de ouderbijdrage. Dit is door de OR 
   opgeschoven naar volgend voorjaar. Er komt een uitleg naar alle ouders. 
* De 1 pagina plannen komen niet op elke agenda terug. Drie keer per jaar is  
   voldoende. 

             Verder worden de notulen goedgekeurd. 
 

       
 
4. Begroting school. 

Jasper geeft een toelichting. 
Enkele aanvullingen/ punten: 
De begroting is voorzichtig, alle zieke collega’s zijn hierin gewoon meegenomen. 
Pagina 3: De eerste jaren ziet het er positief uit. 
Pagina 4: het leerlingenaantal loopt terug. 
Pagina 5: De eerste 6 weken wordt ziekte door de school bekostigd. 
                De directie krimpt niet, is dit een bewuste keus? De directie is de afgelopen  
                jaren al flink gekrompen, het is niet handig om dit verder te laten krimpen. 
Pagina 6: Wellicht kunnen alle vaste banen behouden worden. 
Pagina 8: De afschrijvingen dalen i.v.m aanschaf Blink (digitaal) en Snappet. 
Pagina 10: Door de krimp gaat het weerstandsvermogen flink omhoog. 
De MR heeft adviesrecht. De vraag rijst: wat gebeurt er met de middelen ter 
bevordering van de werkdruk verlaging? Dit komt bij de formatie aan de orde. Het 
team heeft hierbij instemmingsrecht. 
 
 

       5.  Financieel  overzicht MR. 
            Er zijn nog flinke reserves. €1000,00 is voor de aanschaf van de boeken voor 
            het leesplan. Tevens zorgt de bieb op school voor boeken. Er zijn altijd reserves voor  
            het vernieuwen en / of aanvullen van boeken. 
            De MR basiscursus wordt als een aanrader gezien voor iedereen. 



            De abonnementen van de tijdschriften zijn wel duur, Moeten we hier mee door 
            gaan of via internet? 
 

6.   Najaarsoverleg. 
      Dit is een overleg met CVB en directie aan de hand van opgestelde succesmaten. 
      De evaluatie van het hele schoolgebeuren. Het is een kwaliteitscyclus, de onderdelen 
      hiervan komen ook bij andere punten aan de orde. 
      Conclusie: dit punt kan geschrapt worden van de agenda. 
      
       
 7.  Schoolse zaken. 
      * Leerlingenraad. 
         Na een moeizame start, waarbij we tot de conclusie zijn gekomen, dat niet iedereen 
         geschikt is voor de leerlingenraad loopt het nu goed. Je ziet veel eigenaarschap bij  
         huidige leden. 
      * Bibliotheek op school / biebteam. 
         Enkele kinderen van groep 8 beheren de bieb, ze hebben in Deurningen ervaringen 
         opgedaan. Binnenkort gaan er enkele leerlingen van groep 7 meehelpen. 
      * Studiedag 8 november. 
         Er is een terugblik geweest op het congres waar we met z’n allen naar toe zijn  
         geweest. De SWOT analyse is bijgewerkt / aangescherpt. De stuurgroepen hebben 
         uitleg gegeven. En we hebben gekeken naar punten, die we meenemen in het  
         nieuwe schoolplan. 
 

 
8.   Functioneren / kwaliteit MR. 

Zie bijlage. 
Verdere punten die hierbij besproken zijn: 
* Dennis neemt het secretariaat over. 
* We hebben samen besloten dat de directie vanaf nu alleen bij het begin van de 
   vergadering aanwezig is. Meenemen op de agenda. Actie: Paula 
* Goede medezeggenschap, dat doe je zo! 
   Uit deze brochure kiezen we de volgende keer een punt om aan te werken ter  
   verbetering van de kwaliteit. Agenderen: Paula 
* Veiligheid en pestprotocol komt tijdens één van de volgende vergaderingen  
   op de agenda. Paula gaat met Kitty kortsluiten wanneer zij hiervoor aanwezig 
   kan zijn. Soms kan het handig zijn om het sociaal emotionele gebeuren mee te  
   nemen in de nieuwsbrief. We hebben nu Rots en Water, in het voorjaar komt er 
   hierover een ouderavond. M5 is er niet meer, er kwamen geen meldingen. 
* Kunnen alle stukken voor een vergadering in één keer gestuurd worden? 
 

       
9    GMR nieuws. 
      We hebben gezamenlijk de vragen beantwoord, die gesteld zijn door de GMR. 
      Paula zal dit terugkoppelen naar de GMR. 

 
     10.   OR nieuws 
             Er komen nog 2 kinderen bij uit Syrië in groep 6 en 7. Dit kan nog enige tijd duren. 
 
     11.   Rondvraag. 



             Zijn we al verder met 4 scholen / 1 directeur? 
             Hier wordt nog druk over gesproken door de GMR en het CVB, 
             Hoe staat het met het vluchtplan?  
             Alles is in orde! 
 
 
       Om 21.15 uur sluit Miranda de vergadering. 

 
 
 
 
 
Actiepunten                                                                                  

 
 

                                                                                                                          Paula 

Wat Wie Wanneer 
Huishoudelijk reglement aanpassen. Paula Op korte termijn 
Aanwezigheid directie vermelden op de 
agenda. 

Paula Volgende 
vergadering 

Goede medezeggenschap brochure op de 
agenda. 

Paula Volgende 
vergadering 

Kitty vragen wanneer zij aanwezig kan 
zijn voor het punt veiligheid en 
pestprotocol. 

Paula Op korte termijn 

GMR vragen beantwoorden Paula Op korte termijn. 
   


