
     Notulen MR-vergadering 9 april 2019 

Opening 20.00 uur 

Aanwezig: Eva Zwirs, Petra Keijzer-de Jong, Marina den Braber, Simone Meijer, Anneke 

Zantboer.  

Vaststellen agenda 

Actielijst notulen 

2018-09-12-

01 

Klein verslagje in 

ouderinformatie. 
Ook van tevoren 
de agenda in de 

ouderinformatie 
zetten.  

Simone Na iedere 

vergadering, als 
de notulen 
online gaan. 

  

open 

2018-09-12-

03 

Voorstel voor 

nieuwe cartoon 
(jaarvergadering) 

Allen Marina heeft er 

deze keer één.  

open 

 

1) Invulling komende vergaderingen: 

Maandag 13 mei: Thea Janson en reguliere vergadering 

Woensdag 3 juli: Nieuwe ouders en reguliere vergadering 
Er zijn al wat ouders benaderd. Eén ouder heeft toegezegd, andere denken erover                      

na.  
 
2) Invulling MR vanaf nu 

Er heeft zich nog geen teamlid gemeld voor de MR om de plek van Colinda over te 
nemen. Er is opnieuw een oproep binnen het team geweest.  
We besluiten de rest van het schooljaar af te maken met 2 personeelsleden en 3 
ouders. Voor het nieuwe schooljaar zoeken we een derde personeelslid.  
 

3) Formatieve begroting 
Personeelsgeleding stemt in het de formatieve begroting.  
Advies: misschien de 4/6 kleiner maken en daar geen 3 leerkrachten voor zetten. 

 
4) Materiele begroting 

We mogen de materiele begroting nog niet delen, maar we hebben hem wel ingezien. 
Zoals de begroting nu is geven wij een positief advies.  
De MR is van mening dat de energiekosten (deels) gedragen zouden moeten worden 
door de gemeente, omdat het gebouw is afgeschreven. Dit zullen we 13 mei ook 
bespreken met Thea Janson. Ook het toegestane tekort bespreken we op 13 mei met 
de directeur bestuurder.  
 



5) Nieuwe MR pagina 
Het lukt iedereen om in te loggen en de documenten te openen en te bewerken.  
 

Rondvraag 

• Professioneel statuut; hier wordt aan gewerkt. Dit is in het team ook besproken. 

Zodra het af is zal het ook in de MR komen. 

• Werkverdelingsbeleid; hier gaan wij als school mee aan de slag. Ook dit zal op een 

later moment in de MR terugkomen.  

• Schooltijden; naar aanleiding van de laatste enquête is de verdeling weer 50/50. Een 

deel van de ouders wil de tijden het liefst houden zoals ze nu zijn, het andere deel 

zou graag continue rooster / 5 gelijke dagen willen. Als team zijn we aan het 

nadenken hierover. Het zou fijn zijn als de MR wil meedenken over het te lopen 

traject. Welke stappen moeten er genomen worden? 

• Locatie van de ‘nieuwe school’; de locatie van de nieuw te bouwen school is nog niet 

bekend. Het maakt voor de kwaliteit van het onderwijs niet uit waar de school komt 

te staan. Voor het dorp Langeraar wel, er zijn meerdere mensen actief mee bezig 

binnen het dorp om hier duidelijkheid over te krijgen. Eind 2020 zal er een beslissing 

worden genomen hierover.  

• Hoeveelheid snoep schoolreis; kunnen we de hoeveelheid snoep die kinderen 

meekrijgen op schoolreis niet bepreken? De hoeveelheden zijn echt overdreven. 

Uiteraard is dit de verantwoording van de ouders, maar een stuk bewustwording 

hierin zouden wij wel kunnen verzorgen.  

Misschien in de ouderinfo deze als ‘cartoon’: 

 



 

Hebben jullie ook zo genoten van de schoolreis? Wij zeker!  

 

Of deze: 

 

 

Agenderen voor de volgende vergadering: 

• Ingehouden salarissen van de staking 

• Schooltijden, hoe nu verder 

• Op zoek naar nieuw ouder-MR-lid voor volgende termijn  


