
 

 

 

                                                                                                                                        
Notulen MR vergadering 9 mei 2019 

 

 
Voorzitter: Maureen Witte                                                                                                                  Notulist: Ellen Andriessen    

 

Aanwezig namens ouders: Michiel Brandhorst, Anja van Andel, Marieke Verheijden, Maureen Witte (later) 
Aanwezig namens leerkrachten: Desirée Eggen, Esmée Eilander, Ellen Andriessen, Sandra Laurenssen 
Aanwezig namens directie: Yvonne Woestenburg, Marije Ridder  
 
AANVANG: 19.00 uur 
 

Nr. Agendapunt: Toelichting: 

1a Opening en vaststellen 
agenda 

De voorzitter opent de vergadering en de agenda wordt vastgesteld.  

 1b Bespreken en 
vaststellen notulen en 
actielijst  

De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd.  
Anita Schoon, de voorzitter van de GMR, ontvangt ook graag onze notulen 

1c Ingekomen stukken  Menukaart Medezeggenschap  

 Toelichting op begroting ONS 2019-2010 

 Schoolplan ONS 2019-2023 

 Strategisch Beleidsplan Meer Primair 2019-2023 

 2a Mededelingen team Esmee is zwanger. In november verwacht zij haar eerste kindje.  
Ellen gaat na twee termijnen de MR verlaten. Er moet een nieuw MR-lid geworven 
worden (actie directie) en een secretaris benoemd worden.  
Er zijn drie nieuwe collega’s gestart in de onderbouw. 
 

2b Mededelingen directie  Er loopt een ingewikkeld traject met kleuter. Dit kind kan na de zomervakantie 

niet op deze school terugkeren, hij hoort volgens ONS (nog) niet in het regulier 

onderwijs. 

 De directie is bezig met het werkverdelingsplan, het is bijna klaar. Alle collega's 

hebben kunnen aangeven welke taken ze willen. Het wachten is nog op het 

financiële deel. 

 CITO eindtoets uitslag van de individuele leerlingen is binnen. Op basis hiervan 

heeft IB het schoolgemiddelde berekend. Volgende week komt dat officieel 

binnen. IB en directie zijn zeer tevreden over het gemiddelde.  

 Delen van beide schoolpleinen van het hoofdgebouw zijn opnieuw bestraat.  

 Er heerst onrust in groep 6: er komen signalen binnen dat kinderen gepest 

worden. Er is een plan van aanpak opgesteld samen met Atty (anti-pest 

coördinator).  

 Babino start volgend jaar met naschoolse opvang op de dependance in het 

lokaal van Lianne. Dit is alleen voor kinderen van onze school, drie dagen per 

week.  

 De instroomgroep is deze week gestart. 

2c Directieberaad  Het Bestuursformatieplan is besproken 

 Een vakleerkracht gym heeft uitleg gegeven over Meer Bewegen (alle 

vakleerkrachten gym binnen MP hebben een taak gekregen, bv. 

uitdagendere aankleding schoolplein, sportplusklas).  

 De Menukaart MR is uitgelegd. 

3 Voortgang 
Leerlingenraad  

Morgen (vrijdag 10 mei) is er weer een vergadering. De LR is bezig met het regelen 
van pleinwacht van bovenbouwleerlingen bij de groepen 3-4-5.  Het is handig om de 
vergaderdata van de MR en de LR beter op elkaar af te stemmen. De LR leerlingen 
vinden zelf dat iedereen ieder jaar weer verkiesbaar moeten zijn. Iemand uit groep 8 
moet voorzitter zijn.  
 

4 Formatie Het voorlopige formatieplan wordt besproken. Er kan nog zoveel veranderen, dat het 
nu nog niet vastgesteld kan worden.  



 

 

5 Hygiëne Esmee heeft met Astrid (hygiëne commissie) gesproken.  

 WC’s:  handdoekjes en zeep worden niet altijd aangevuld. 

 De gangen zien er netter uit, de leerkrachten letten meer op de tassenbakken; 

 Dependance: de plafondplaten geven veel stof. Als de luchtfilters vaker 

vervangen worden, hoeven de leerkrachten minder schoon te maken. Dit is 

besproken in het werkverdelingsplan.  

 De schoonmaker op het hoofdgebouw doet zijn werk goed. Dit geldt minder voor 

de dependance, maar daar is een aantal keer gewisseld van schoonmaker. 

 Douches/kleedkamers: het stinkt minder door de afsluitdoppen. Er wordt 

nauwelijks gedoucht. Er is kans op legionella als een douche 4-5 dagen niet 

gebruikt is. Stoomvorming is dan het meest risicovol. Inventariseren hoe veel er 

gedoucht wordt en of er maatregelen genomen moeten worden (bv elke dag 

douche aanzetten).De schoonmaak krijgt elke maand controle.  

Esmee blijft ons informeren.  

 

6 Schoolgids De directie heeft nog niet aan de schoolgids 2019-2020 gewerkt. De volgende 
vergadering bespreken we vooral wat er dit jaar is aangepast in de schoolgids.  
 

7 Vakantieplanning 
schooljaar 2019-2020 

Hier staan de studiedagen nog niet in. Zeker is al de vrijdag vóór de 
voorjaarsvakantie. De andere studiedagen hangen af van de beschikbaarheid van 
docenten voor nascholing. Alle vakanties staan landelijk vast, behalve de 
meivakantie, die is officieel 1 week. MP stemt het af met andere besturen en VO. 
De vakantieplanning wordt goedgekeurd.  
Michiel maakt een voorstel voor data MR-vergaderingen volgend schooljaar.  
 

8 Info Oudervereniging Anja zal contact opnemen met de OV of er nog nieuws is. 
 

9 ONS Begroting 2019 Marieke en Yvonne zijn samen door de begroting heen gegaan. Marieke heeft een 
toelichting geschreven. Hiermee is de MR voldoende geïnformeerd. 
De MR verleent goedkeuring voor de ONS begroting 2019.  
 

10 ONS Website Sandra laat de wijzigingen op de website zien. De MR heeft nu een eigen "pagina" 
onder de tab "praktisch". Hier staan onder meer de notulen, die verdwijnen onder de 
downloads. Een extern iemand (Erik-Jan) helpt ons met de site, hij kan pagina 's 
toevoegen. De foto's zijn verouderd, maar ze geven wel een goede sfeer weer. Het is 
niet eenvoudig om nieuwe foto's te plaatsten. 
De website is niet beveiligd. Yvonne gaat navragen bij Jelle (ICT’er van MP) hoe dat 
zit. Sandra vraagt het aan Erik-Jan.  
De OV heeft geen eigen pagina maar blijft onder de downloads staan. 
 

11 Communicatie/ 
activiteitenplan 

Maureen heeft de laatste versie van het communicatie/activiteitenplan aan de 
oudergeleding gestuurd.  
In het plan moet worden opgenomen dat de secretarisrol (het opstellen van de 
notulen) gaat wisselen (Sandra/Desirée).  
 

 ONS Schoolplan 2019-
2023 

De poster geeft de basis weer, waar we de komende twee jaar aan gaan werken. Het 
schoolplan is de onderlegger, waarin de punten verder worden uitgewerkt. 
Michiel: er staat niet expliciet in beschreven hoe er wordt gewerkt aan de soft skills 
van de leerkrachten (hóe de leerkracht een positief effect op de groep heeft). Tijdens 
flitsbezoeken zien IB en directie wel heel veel. Waar nodig wordt er bijgestuurd.  
In grote lijnen is de MR akkoord met Schoolplan. De voorzitter ondertekent het 
formulier instemming.  
 

 Rondvraag en sluiting  Sandra:  komt Maarten Dekker (OV) nog een vergadering bijwonen?  

Dit is niet echt nodig; Yvonne heeft regelmatig contact met Stefan van Gestel en 

Martijn Stals van de OV.  

 Marieke: schoolreisje middenbouw: in de brief aan de ouders staat dat kinderen 

zelf iets te eten moeten meenemen (lunch bestaat alleen uit een patatje), terwijl 

de OV aangaf dat er best meer financiële ruimte is.  

Yvonne: het schoolreisje is al veel duurder geworden vanwege de verhoging van 

de BTW (busreis). Het zal wel besproken worden met de OV voor volgend jaar. 

 Marieke: er is onrust bij de ouders over de indeling van de groepen 3 (alle 

groepen 2 worden gehusseld). Het is goed dat de directie hierop voorbereid is.  

De voorzitter sluit de vergadering om 21.10. 



 

 

 


