
 
 

 

Notulen MR 

Een school waar elk steentje uniek mag zijn! 

 

 

Notulen van de MR-vergadering 27 januari 2020 

 
Aanwezig:  Jan, Sandra, Erik, Eelkje, Tietsia, Marianne, Tine 
 
Notulist: Erik 
 

1. Welkom en opening: 
Hennie opent de vergadering om 19.30 uur. 
 

2. Lief & leed + diverse schoolzaken: 
- Martine is inmiddels bevallen van haar zoontje Thijs. 
- Anne gaat vanaf deze week weer aan het werk. Ze zal de vrijdagen een verlofdag gaan opnemen. 
- De schouw aanbevelingen zijn inmiddels met ons en met het Kameleon besproken. Er wordt ook 

aangegeven dat het bij het Kameleon gevaarlijk zou zijn bij het in en wegrijden vanuit de 
parkeervakken daar. 

- Morgen avond hebben we weer ons jaarlijkse ouderavond. Er zijn helaas maar 22 ouders die zich 
hebben opgegeven. Dit is veel te weinig. Ook omdat de mensen die worden ingezet betaald 
moeten worden. We moeten gaan kijken hoe we een volgende keer meer ouders kunnen 
trekken. 

- De BSO heeft het op dit moment zwaar. Er heerst teveel personeel en ruimte gebrek. Dit geldt 
tevens voor de peuterspeelzaal. De wachtrijen hiervoor zijn zeer lang. 

- De Kameleon heeft per 1 april een nieuwe directeur (Durk Meijer). 
- In de vakantie zijn er van de brede school 8 ruiten vernield. Er gaat een brief de deur uit m.b.t. 

camera toezicht op de brede school. 
- De leerling raad wil bezig gaan met het schoolplein te verbeteren en vernieuwen. De Jantje Beton 

wordt nu eens in de 2 jaar gelopen door de groepen 7 en 8. Voorstel vanuit de leerling raad is om 
groep 5 en 6 dit ook te laten doen. 

- Aankomende donderdag en vrijdag wordt er gestaakt. Wij doen hier ook aan mij. Niet voor het 
geld, maar voor de werkdrukvermindering. 

 
3. Pauze:  

 
4. Mededelingen voorzitter + ingekomen stukken: 

- De verantwoording bespreken we in de volgende vergadering. 
- Er is komt een nieuwe wet m.b.t. de oudergelden. Hierin staat in dat kinderen waarvan ouder niet 
betalen, niet geweigerd mogen worden voor een schoolreisje. Wat betekend dit voor onze nieuwe 
regeling die wij hebben ingesteld voor de schoolgelden? Dit zal in eerste instantie een groot probleem 
zijn, omdat het geld nodig is om alles te kunnen financieren. Jan geeft ook aan op deze manier geen 
schoolreisje te kunnen regelen. Tine gaat dit nakijken hoe deze wet en regelgeving in elkaar steekt en 
komt voor de volgende vergadering terug op de agenda. 

 
5. Vaststellen agenda:  

De agenda blijft voor deze vergadering ongewijzigd. 
Erik heeft voor de volgende vergadering een punt. Het nieuwe rookverbod + de ophoping van 
sigaretten buiten het rookverbod deel van de brede school. 

 
6. Verslag 9 december 2019:  

Op een aantal kleine puntjes qua spelling is het verslag goedgekeurd. 
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7. Formatie:  
- Collega’s moeten in februari hun wensen doorgegeven 
hebben m.b.t. het volgend schooljaar. 
- De indicatie voor 1 oktober 2020 is zoals nu lijkt 231 
kinderen. Dit moeten er 237 zijn. 2 kinderen gaan naar de 
parel en 2 naar de schakelklas. Als dit zo blijft gaan we terug 
naar 9 groepen. 
- We willen gaan voor die 10 groepen. 
- Dit jaar hebben we 27 schoolverlaters. 
- De impulsmiddelen stoppen na dit jaar. Wat dus in zal houden is dat we 
geen extra pot meer hebben. 
 - Op dit moment worden er bepaalde leraren betaald vanuit deze pot, wat dan ook zal stoppen en 
hier weer een oplossing voor bedacht moet worden. 

 
8. RI&E: 

Het plan is naar ons gestuurd. Dit moet eens in de 4 jaar geüpdatet worden. Dat is nu weer het geval. 
Esther gaat dit samen met Jan coördineren. 

 
9. Brief werkdruk vermindering: 

Sandra heeft een brief gemaakt richting Jan en directie (niet verzonden). 

Dit m.b.t. de werkdruk en de stakingen die het gevolg daardoor zijn. Kijkend naar wat we aan de 

stakingen kunnen doen of kunnen aanpassen. 

 

Besproken wordt of we deze brief (of aangepast) wel of niet moeten versturen: 

- Wat is op onze school de werkdruk? De één vindt teveel leerlingen in de klas en de ander praat over 

de administratie. 

- Wat kunnen we skippen en wat houden we zoals nu is? 

- Er wordt besproken of er punten aangepast kunnen worden aan de 10 minuten gesprek.  

  bv.  telefonisch? Of enkel een gesprek met ouders voor de leerlingen die het nodig hebben? Of op 

vrijwillige basis? 

- Moeten we wat doen met de informatie avond die aan het begin van ieder schooljaar gehouden 

wordt? Er komen weinig ouders op af, dit terwijl de collega’s er veel tijd in steken op het moment zelf 

en met de voorbereidingen. 

 

We hebben besloten om de brief niet te versturen! Werkdruk wel op de agenda houden en met 

bepaalde punten aan de slag de komende tijd. 

 

10. Rondvraag:  

Tijdens de rondvraag kwamen we in gesprek over de namen Thijs en Bas. Het is ons onbekend hoe we 

als school ineens Thijs hebben en niet meer Bas. 

 

11. Sluiting:  

Sandra sluit om 21.11 uur de vergadering. 


