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Notulen  MR Vergadering 12 maart 2020 

Nr. Agendapunt: Toelichting: 

1. Opening en Welkom 

Anita Schoon GMR 

De GMR bestaat uit 14 leden. Zeven personeelsleden en zeven ouders. De GMR 

wil een gelijkwaardige partner van het college van bestuur zijn. De richtlijnen van dit 

jaar zijn: 

- goed werkgeverschap  

- werkdruk  

- omgaan met de middelen die er zijn en nadenken over de mogelijkheden. 

-  

De GMR wordt meer betrokken in het proces bij zaken van het collega van bestuur. 

Het contact met de raad van toezicht is prima. Belangrijk punt binnen de GMR dit 

jaar is ook communicatie met de achterban. Drie keer per jaar wordt er een 

nieuwsbrief gestuurd voor alle ouders. Ook worden er bijeenkomsten georganiseerd 

om met de leden van de MR samen te komen. Binnenkort worden er verkiezingen 

houden voor het werven van nieuwe GMR leden. 

Succespunten van het afgelopen jaar:  

- het strategisch beleidsplan.  

- werkdruk en tekorten op de arbeidsmarkt zijn besproken 

- relatie met het college van bestuur.  

2. Opening en 

vaststellen agenda 

 

3.a Bespreken en 

vaststellen notulen 

actielijst  

De notulen van 16-01-2020 worden ongewijzigd goedgekeurd. 

 

3.b Ingekomen stukken - Notulen MR vergadering 16-01-2020 

- Tijdslijn werven nieuwe MR leden 

4.a Mededelingen team Er is besproken wat er vandaag in het nieuws is geweest over het Corona virus. 

Communicatie vanuit het bestuur wordt verwacht. 

4.b Mededelingen Yvonne 

 Er komt volgend jaar een nascholing op het gebied van formatief 

assessment. Wat beheersen de kinderen al en wat moeten ze nog leren. 

Hierbij wordt meer gekeken naar de ontwikkeling van kinderen en wordt het 

eigenaarschap van de kinderen vergroot.  

 Het Johan Cruijf Court heeft de school benaderd om pleinplakkers te 

sponsoren voor het plein. De leerlingenraad is betrokken geweest in de 

beslissing bij welke plakkers het betreft. 

 Er zijn voor elke groep activiteiten rondom het thema duurzaamheid. Bij de 

groepen 7 en 8 leeft het niet. Er zijn nu activiteiten bedacht door de 

leerkrachten zoals leren banden plakken en dingen repareren. De 



 
 

hoofdpunten zijn werken met je handen en recyclen.  

 Er komt binnenkort een offerte voor een airco voor de groepen 4.  

 Het eerste formatiegesprek is geweest. Er komt een derde groep 6. 

 Er is ruimte voor een extra IB´er. Hier is een vacature voor.  

 Er komt een extra rekenspecialist en een vroeg vreemde taalspecialist 

(Engels). Eerdere jaren werd er bewust gekozen om Engels alleen in de 

groepen 7 en 8 te geven. We gaan nu onderzoeken of we dit anders willen. 

4.c Directieberaad 

 Er is een 2-daagse geweest. De directeuren hebben een school bezocht 

die onderwijs op een andere manier aanbiedt. Ook hebben ze het gehad 

over de gesprekkencyclus en profilering.  

 In het directieberaad zijn de volgende punten besproken: de begroting, de 

tevredenheidspeiling, nascholing MeerPrimair en het opleidingsplatform.  

5. Financieel rapport 

ONS, materiele en 

meer jaren 

begroting 

Naar volgende vergadering: begroting schooljaar 2020/2021. Marieke heeft 

goedkeuring gegeven. Ze stuurt later haar bevindingen. 

 

6. 
Buiten spelen/ 

Schoolplein 

Er zijn geen berichten dat de groepen niet fijn spelen met elkaar. In eerdere MR-

vergaderingen is dit punt al meerdere keren aan bod geweeest. De pleinplakkers 

zijn besteld, maar door het slechte weer konden ze deze nog niet plakken. Op het 

kleuterplein is er een drainagesysteem aangelegd en er zijn tegels gekomen op 

delen waar veel aarde lag.  

7 
Verkiezingen 

Tijdslijn van de verkiezingen is rondgestuurd naar de MR leden. De brief gaat er 

z.s.m. uit.  

8 Voortgang 

leerlingenraad 

Geen bijzonderheden. 

9 Status extra ruimte 

klassen 2020-2021 

We hebben recht op 126 m2 ruimte. Dit zijn 2 lokalen. Er wordt gekeken hoe we dit 

kunnen realiseren.  

10 Status overblijf Er wordt een enquête naar ouders gestuurd om de mening te vragen over de 

mogelijkheden van nieuwe overblijfsystemen. De antwoorden op de vragen gaan 

hopelijk aangeven bij welke organisaties we de overblijf (deels) kunnen uitbesteden.  

11 Rondvraag Anja vraagt of de Cito resultaten van groep 8 al bekend zijn. Dat is nog niet zo. 

Ouders van de gebedsgroep vroegen of ouders in groep 8 nog een bijbel kunnen 

krijgen. Nu krijgen ouders een bijbel als ze op school komen bij de kleuters. Het blijft 

zoals het is.  

 

 

 

 


