
NOTULEN MR VERGADERING  
Plaats;  Docentenkamer 

Datum 2 oktober 2018 

Tijd; 19.30-21.30 

MR Leden; Ouders Marloes Mertens (MM), Karin Visscher (KV), Sahar Sirzad 

(SS) 

 Directie Claudia Heusen (CH), Wim van Slijpe (WS) 

 Docenten Alex Kuipers (AK), Nancy Kist (NK), Corine Nees (CN), 

Jolanda Ackema (JA) 

Aanwezig Wim van Slijpe (WS), Sahar Sirzad (SS). Marloes Mertens (MM), Corine 

Nees (CN), Jolanda Ackema (JA) 

Aspirant ouder; Derya Yazcy (DY) (tot 20.45 uur), andere 2 aspirant ouders 

konden niet. 

Afwezig  Karin Visscher (KV), Nancy Kist (NK), 

 

1 Opening & welkom 

  Vicevoorzitter opent de vergadering om 19.38 

2 Vaststellen Notulen 

  Notulen vergadering 12-06-2018 & 11.09.2018 zijn goedgekeurd en kunnen gepubliceerd 

worden 

3 Nalopen actielijst/besluitenlijst 

 1 Vaststelling tijden banner verkeersveiligheid (3 tot 4 maal per jaar)  Na elke vakantie, wo & vr na 

herfst AK. Wim event. Op vrijdag 

2 Oproepen ouder mengpanel bedienen talentenshow  Wordt verlengd 

3.  Delen school ondersteuningsprofiel (SOP) met MR Afgerond 

4.  Danielle vragen om komend schooljaar in MR presentatie te geven 

over 21ste eeuw leertechnieken. 

Wordt verlengd 

5  PVA ouder participatie als onderwerp concreter te maken. Samen gepakt met punt 8 

6  Contact opnemen met gemeente over opnieuw aanbrengen gele 

streep aan de Maldivenweg. 

Afgerond  

7 Email lijst updaten (JA erbij RO, RH eruit) Afgerond 

8 Opsturen VVN plattegrond (hoe te rijden in drukke wijk) Wordt vervolgd 

9 VVN documenten delen Wordt vervolgd 

10 Doelen 2018-2019 delen met MR Afgerond 

11 Jaarplan 2018-2019 delen  met MR Afgerond  

12 Brede school visie delen met MR Afgerond   
 

4 Directie/UC mededelingen 

 Directie; 

 Studie tweedaagse; 1e dag bij Puur in Diemen, gemeenschappelijke taal Covey besproken, 

doelen hoe in het leven staan besproken en hoe wij als team samen kunnen werken. 

Speerpunten didactisch handelen finetunen d.m.v. EDI model aan bod gekomen.  

 Ouders geven aan meer informatie te geven wat studiedagen en voorbereidingsmiddagen 

inhouden.  

 Werkgroepen nagedacht over visiedoelen, met name hoe in de praktijk toepasbaar is. 

Wordt concreet gemaakt en medewerkers kiezen voor een bepaalde groep. 7 visiegroepen 

worden gecomprimeerd tot 4 en 2 bestaande groepen. Wordt pro activiteit van 

medewerkers gevraagd.  

Goede start gemaakt en zorg wat te doen bij ziekte. Eventueel groepen naar huis sturen.  

UC; 

 Geen aanvulling 

5 GMR/CMR en OPR mededelingen 

 GMR (MM); 



 Update GMR 27 juni (MM); zie verslag GMR. Inspectie is langsgekomen en veel scholen 

zijn slechte ruit de bus gekomen. Er wordt met argus ogen gekeken naar het bedrijf dat 

gelden gaat innen bij ouders.  

 Volgende 17-10-2018  SS 

OPR (CN) 

 Eerst volgende vergadering; 8 oktober. vorige gemist i.v.m. aanrijding. 

6 Ingezonden stukken 

  Ingezonden stuk verantwoording gelden van OR;  

 Vacature aanmelding; Verschillende mensen bij Wim gemeld, via mail en persoonlijk. 

Aspirant leden schrijven een stukje en worden zo verkiesbar gesteld. AK vraagt na bij 

Rocco. MM en SS vragen informatie bij administratie na en spreken desbetreffende ouders 

aan om zich voor te stellen.  

7 School & MR 
(formatie, jaarplan, schoolplan, taakverdeling MR, vertrouwenspersoon, inventariseren ouderbijdrage, personeel) 

  Taakverdeling; wordt doorgeschoven 

 Aanwezigheidsafspraken; als je deelneemt aan mr wordt ervan uitgegaan dat je altijd bij 
aanwezig bent en je afspraken op tijd nakomt 

 MR cursus; nieuwe leden kunnen zich hiervoor opgeven 

 Vaststellen jaarplanning; zie toegestuurde planning 

 Vaststellen jaarbegroting MR; is afgerond 

 Afspraken wie opstellen jaarverslag; wordt doorgeschoven 

 Personeelsbeleid; evaluatie personeelsbeleid; is vorige keer besproken.  

 Overzicht formatie na teldatum van 1 oktober; verandert niet veel 

8 Open thema  

 Ouderparticipatie; 

 Ouderparticipatie onderzoek update (SS, MM); op dit moment 1 ouder kunnen interviewen. 

Nadruk komt nu op pva te liggen en dan het onderzoek weer oppakken.  

 Plan van aanpak update (SS, MM i.o.m. GQ);  

(opgenomen items; Klassenouder per klas, biebouder bezetting, promotie fuit/groenten. 

opnemen ouderparticipatie op aanmeldformulier, informatie avonden markt ouderhulp 

activiteiten, niet betalende vrijwillige ouderbijdrage hoe omzetten in hulp in natura, 

promotiefolder oudergeld verantwoording meegeven met nieuwe ouders, ouderhulp bij 

thema’s versieravonden, verbinding leggen met OR) 

 Ouders die niet mee kunnen doen met MR in poule plaats laten nemen en vragen bij 

bepaalde activiteiten  

9 Rondvraag 

  JA; vergadering verplaatsen naar 19.00-21.00 uur. Aanwezige leden gaan akkoord, niet 

aanwezige??? 

10 Sluiting vergadering 

  AK sluit de vergadering om 21.28 uur 

 

 


