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Notulen MR-vergadering maandag 19-11-2018 
 

 
Tijd  : 19.45 uur, Harderwijk  
Voorzitter : Timon       
Notulist  : Evelien 
Aanwezig : Jacqueline, Timon, Bert, Elvera en Evelien 
    
 

 

1. Welkom en opening  
Timon opent de vergadering met de vragen ‘Hoe definieer je je vak en wie heeft je 
geïnspireerd?’ 

2. Vaststellen agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3. Mededelingen vanuit directie/ bespreekpunten directie: 
- Verzuim is sterk afgenomen; 
- Schilderwerk wordt in de kerstvakantie afgerond. Personeelstoilet is klaar. 
- Personeelstevredenheidsonderzoek is uitgewerkt en wordt in december 2018 in het 
team besproken. De tevredenheid w.b. de MR is onvoldoende, maar verbetering 
heeft wat het personeel betreft geen prioriteit. 
  
 (volgens planning): 
-Veiligheidsbeleid 
Er is gekozen voor één preventiemedewerker voor Educare (Chantal Martens). Op de 
Springplank is dit Teunie Labots. Binnenkort gaat Teunie naar een scholing over het 
in kaart brengen van alle veiligheidsvoorzieningen.  
-Concept schoolbegroting (adviesrecht) 
De begroting is nog niet afgerond. Zodra het concept er is, mailt Bert de begroting 
aan de MR. 
-Evaluatie schoolgids 
Bert mailt de schoolgids 2019-2020 aan de MR en het punt komt de volgende 
vergadering op de agenda. 
 
 
Openstaande actiepunten directie 
 

Actiepunt Wie Status Toelichting 

Schoolbegroting Bert   

Schoolgids Bert   

Zakboek WMR Bert   

 
 
PAUZE 
 

4. Vaststellen agenda 
5. Verslag vorige vergadering 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. De notulen worden na de vergadering 
verstuurd en als bijlage bij de volgende agenda gevoegd. 

6. Jaarverslag (zie bijlage) 
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Het jaarverslag wordt op de site geplaatst en naar de GMR en directie gestuurd. In de 
Nieuwsbrief wordt het verslag genoemd. Kan het MRemailadres gekoppeld worden 
aan het mailadres van Evelien? Timon is aan zijn laatste jaar als voorzitter bezig. We 
achten het wenselijk nu al na te denken over een ouder die in de MR kan komen. 
Evelien mailt de leerkrachten (uit de onderbouw) met de vraag of er een geschikte 
ouder is die in de MR zou kunnen. 
 

7. Werkplan 2018-2019 (zie bijlage) 
Het werkplan is geactualiseerd. De aandachtgebieden zoals die ooit zijn afgesproken, 
hebben we er nu (nog) niet in staan. Het lijkt wijsheid hier weer naar te kijken als er 
een nieuw MRlid (oudergeleding) is gevonden, zodat we hierin samen op kunnen 
trekken. 

8. Gesprek over onze rolopvatting/professionalisering 
Jacqueline en Evelien hebben behoefte aan scholing. We wachten het nieuwe MRlid 
af en vragen Arie de vraag over  scholingsbehoeften in te brengen in de GMR. 
Mogelijk zijn er leden van de MR van andere scholen hierin ook geïnteresseerd.  

9. Ouderinitiatief ‘Geef me de Vijf’ 
Evelien heeft een afspraak met Marijke Schipper (moeder Eva) en Ineke ter Horst 
CJG om te bespreken hoe de opzet van de avond zou kunnen zijn. Voorstellen 
worden gemaild aan Bert en de MR. We hopen dat een initiatief als dit de MR meer 
zichtbaar maakt voor ouders en teamleden. 

10. Afspraken over communicatie (website, nieuwsbrief) 
 
Actielijst 
 

Actie wie Status toelichting 

Stukje voor nieuwsbrief Evelien  Na elke MR-
vergadering 

Contact ‘Geef me de Vijf’ Evelien   

Notulen naar personeel Evelien   

 
 

 
11. Rondvraag 

Wat is goede communicatie? Is er een oudertevredenheidsonderzoek? Evelien 
vraagt het Bert. 
 

12. Sluiting 
 
volgende vergaderdata: 
18 maart, 17 juni 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


