
 
Notulen MR-overleg d.d. 09-10-2018 

 
 
Aanwezig: PMR – Roos Claassen en Karin Eijpe 
 OMR – Johan Zuidema en Jacqueline Bosscher 
Afwezig: OMR – Mariska Metz 
  
 

 
1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. 
 

2. Privacy 
De voltallige MR heeft toegestemd dat de namen voluit genoemd mogen worden in de notulen 
en zodoende geplaatst mogen worden op de website.  
 

3. Mededelingen 
Bezetting/ Nieuwe leerkrachten 
In goed overleg is besloten dat de ‘nieuwe’ onderwijsassistent uit de kleuters stopt. De directie 
is druk bezig met het zoeken naar vervanging en hoopt hier op korte termijn uitsluitsel over te 
kunnen geven.  
 
De nieuwe leerkrachten krijgen op dit moment alle gewenste begeleiding en tijd om op 
dezelfde manier les te kunnen geven als de overige leerkrachten. 
 
De nieuw samengestelde groepen 5/6 en 8 worden nog steeds goed gemonitord. Het is 
opvallend welke kinderen nu samen spelen waarvan het niet verwacht wordt en welke 
kinderen juist niet. Het team is van mening overall de juiste keuzes gemaakt te hebben in de 
samenstellingen. 
 

4. Schooljaarverslag 
Deze is voor de zomervakantie ingebracht bij de MR. De MR had als opmerking de lay-out 
graag aangepast te zien. Dit is inmiddels gebeurd en is nu ter goedkeuring opnieuw 
ingebracht. De MR is akkoord.  
  

5. Schoolgids 
Het is wettelijk verplicht voor de inspectie om de schoolgids voor 1 oktober definitief te 
hebben. Eén van de MR-leden had graag nog een aanpassing gezien in de gids m.b.t. de 
omschrijving van de MR/OAC, maar is het niet gelukt deze voor 1 oktober aan te geven.  
I.v.m. de wettelijke verplichting van 1 oktober gaat de MR akkoord met de schoolgids zoals 
deze er nu ligt.  
 

6. Taakbeleid/ werkdruk 
Het taakbeleid is nog niet helemaal rond i.v.m. de nieuwe medewerkers en het nog niet 
bekend is wie zitting gaat nemen in de MR.  
Het hoe in te zetten van de slobgelden om werkdruk te verminderen wordt teambreed 
besproken en hiervoor is inmiddels een werkgroep samengesteld. Een deel van de slobgelden 
is opgenomen in de begroting.  
 

7. Audit 
In april 2018 heeft er een interne audit plaatsgevonden. Hiervan wordt op dit moment een 
soort van actielijst gemaakt en deze zal z.s.m. in de MR ingebracht worden ter informatie. 
 



8. Schooljaarplan/ activiteitenplan MR 
Het schooljaarplan moet nog met het team besproken worden en zal dan terugkomen in de 
MR. 
Een MR-lid heeft een activiteitenplan opgesteld en rondgestuurd. Afgesproken is dat alle MR-
leden hier uiterlijk 16 oktober op kunnen reageren zodat deze de volgende vergadering 
definitief gemaakt kunnen worden en wanneer er niet voor de gestelde datum gereageerd 
wordt, deze automatisch akkoord is.  
 

9. Begroting 2019 
De begroting is nog niet klaar, verwacht wordt dat deze de volgende vergadering op de 
agenda komt. Maria en Johan zullen deze alvorens de volgende vergadering uitvoerig 
bekijken en bespreken zodat deze naar verwachting ook dan gelijk afgetikt kan worden.  
De MR is ook komend jaar weer meegenomen in de begroting en gaat informeren bij het 
onderwijsbureau naar de mogelijkheid voor een gepaste scholing.  
 

10. Nieuwbouw 
We hebben akkoord gekregen voor 3 extra lokalen en deze zullen nu gelukkig gelijk 
meegenomen worden met de ‘nieuwe’ start van de bouw. De MR heeft samen met de directie 
de bouwtekeningen doorgenomen en is enthousiast over de indeling/ keuzes die zijn gemaakt. 
Wel blijft het parkeren een zorgelijk punt.  
 

11. Jaarverslag MR 
Deze is bijna klaar.  
 

12. Verkiezingen 
Er zullen binnenkort weer verkiezingen komen voor de MR.  
Het termijn van 1 van de MR-leden verloopt in 2019, de volgende 2020 en de derde in 2021. 
 

13. GMR 
Om diverse redenen van de GMR heeft de MR de afgelopen 2 jaren geen bijeenkomst kunnen 
inplannen met de GMR om het e.e.a. te bespreken. Het is nog niet gelukt contact te krijgen 
met de GMR voor het maken van een afspraak.  
 

14. Kleutergroepen 
De MR heeft besproken een groep 0 wenselijk te vinden i.v.m. de hoeveelheid aantal kleuters. 
Vorig schooljaar is er gekozen voor de mogelijkheid steeds een aantal groep 2 leerlingen uit 
de klas te halen, maar in de praktijk is dit niet altijd haalbaar.  
Gezien het lerarentekort verwacht de MR niet dat het nu wel haalbaar zal zijn. 
De MR zal de volgende vergadering dit met de directie bespreken. 
   

15. Sluiting 
De voorzitter dankt iedereen voor de aanwezigheid en sluit de vergadering.  
 
 
 


