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Notulen MR d.d. 28 november 2017 
Aanwezig: Fleur (voorzitter), Godfried, Bas, Wendy, Joost, Mirjam, Jack, Sandra 
Afwezig m.k.: Konrad 
 

 
1. Ingekomen stukken en mededelingen door de voorzitter. 

 
Fleur opent de vergadering. Er zijn geen ingekomen stukken.  

 
2.   Notulen vorige vergadering   en vaststelling (bijlage)   
Versie voor op de website  vaststellen (volgen via Sandra/Joost)    

 
Sandra stelt de webversie op van de notulen (aanpassingen rondvraag) en stuurt deze naar 
Joost. Joost plaatst de notulen op de website. 
 
De notulen zijn niet benaderbaar zijn op de website. 
Joost gaat dit na om dit op te lossen. 

 
3.     Route kindcentrumraad;  

organisatie eerste bijeenkomst met de vertegenwoordigers van de verschillende 
geledingen   (informatie)  
 
De bijeenkomst is inmiddels gepland. Godfried en Sandra sluiten aan.  
 

4.      de structuur/vorm en voorvergadering zonder directie………de 
organisatievorm?  Wie doet dan wat?   (nadenken over vorm)  
 
De PMR is bij elkaar geweest en wil graag informeel vooroverleggen. 
De aanwezige OMR-leden vinden een informeel vooroverleg een goed voorstel en stemmen 
dit nog even af met de hele OMR. 
 

5.      Herverkiezing Sandra   (informatie en communicatie)  
 
Sandra wordt herverkozen voor de duur van 2 jaar. 
 
Godfried neemt de herverkiezing van Sandra op in de nieuwsflits.  

 
6.     Op weg naar een kindcentrum  (informatie over stand van zaken)     

(bijlage: stand van zaken rapportage, en antwoord vraag vorige keer in relatie tot advies)  
 
De MR neemt kennis van stand van zaken rapportage. 
Compliment vanuit de OMR voor de wijze waarop de school zich inzet om het KC vorm te 
geven samen met de kinderopvanginstellingen. 
 

7.     stand van zaken rondom kindcentrumtijden/schooltijden. (informatie)  
 

De werkgroep heeft een voorstel geformuleerd (varianten en proces). 
De MR heeft advies gegeven over dit procesvoorstel. 
De werkgroep heeft ook gesproken met de personeelsgeleding. 
 
De werkgroep neemt de input mee en komt met een aangepast procesvoorstel / inhoudelijk 
voorstel. Dit voorstel zal dan ook worden voorgelegd aan de MR. 

 
8.      concept begroting school  (bijlage) (informatie) 
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Godfried geeft een toelichting op de begroting. Hij is zelf tevreden over de opgestelde 
concept-begroting. Er zijn voldoende middelen beschikbaar om met name in de software te 
investeren. De MR ziet geen aanleiding om een signaal af te geven bij de GMR of het 
bestuur over de begroting. 
 

9.    leerlingentelling en formatieprognoses (informatie, bijlage)  
 
Godfried geeft een toelichting. De prognose is, dat het instroom nog licht loopt en daarna 
stabiel blijft.  

 
10. Personele zaken:  ziekenboeg en vervangingen  (informatie)            

 
Er zijn 2 leerkrachten langdurig ziek. De vervanging is tot op heden goed geregeld. 
 

11. Grote materiele zaken: inrichting meubeltjes 2 tal kleutergroepen en werkhoekje  
  (informatie) 
 
Er kunnen 2 klassen worden voorzien van nieuwe meubels bij de kleutergroepen. 
Bij groep 4/5 en 6 wordt nog een werkhoekje gecreëerd. 

 
12. Jaarverslag MR (concept)  bijlage (ter vaststelling) 

 
Het jaarverslag wordt besproken, aangevuld en vastgesteld. 
Naar aanleiding van het jaarverslag wordt door de PMR opgemerkt, dat het uitgangspunt: 2 
leerkrachten voor de klas beleid moet blijven. Hier moet elk jaar opnieuw goed naar worden 
gekeken, ook naar de groepsgrootte. 
 
Er is geld voor het project Stormbrekers. Formeel is de subsidiestroom klaar. Op dit moment 
wordt hier geen invulling aan gegeven. Godfried onderzoekt of het haalbaar is om dit na de 
kerstvakantie nog op te starten.  
 
Joost stuurt het jaarverslag naar de GMR. 
 

13. Uitnodigen GMR 
 
Joost zal de data van de komende 2 vergaderingen doorsturen aan de GMR en de vraag 
met betrekking tot het tatoeage-beleid. 

 

14. Rondvraag 

 
Niemand maakt gebruik van de rondvraag. 

 
15. Sluiting 

 
 


