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Notulen MR vergadering  22 mei 2018 
Notulist: Chris 
Tijd: 14:30-16:00 uur 

 Onderwerp: Notulen: Openbaar: 
1 Notulen vorige 

vergadering 
Goed gekeurd. x 

2 Mededelingen / 
ingebrachte 
stukken:  
 

Directie (Brigitta): Schoolgids, overlegmodel en professioneel 
statuut op de volgende agenda. Wat betreft AVG zijn we als 
school al op de goede weg.  
MR (Allen): Geen mededelingen. 

x 

3 Formatie Er zijn 4 ouders langs geweest die de beweegredenen wilden 
weten achter keuzes van de formatie. Hier kon Brigitta niet 
volledig over uitweiden, aangezien het om persoonlijke 
gesprekken ging. Er is wel uitleg gegeven over het proces, de 
afwegingen en de betrokkenheid van de MR. 
Brigitta zal navragen bij de GMR in hoeverre de MR op de 
hoogte moet zijn van alle details rondom het bestuur 
formatieplan en het mobiliteitsbeleid buiten de informatie 
waarmee ze nu al mee meegekeken hebben. Dit om mogelijke 
twijfels over willekeur bij ouders buiten de MR volledig weg 
te kunnen nemen.  
Vacature onderwijsassistent is nog niet ingevuld. Definitieve 
invulling volgt na goedkeuring van de begroting uiterlijk in 
juni. 

 

4 Werkdruk 
verlaging 

ISOB heeft ons verzocht het geld voor de werkdrukverlaging 
(alleen voor dit jaar) in te zetten, zodat de ISOB kan kijken 
naar de organisatie met betrekking tot de formaties op alle 
scholen. Tegenvoorstel van de VH school was de helft 
inleveren. Ook moet er gekeken worden naar de opslagfactor 
voor volgend jaar. Deze zal omhoog gaan vanwege de nieuwe 
groeperingsvormen en het ‘extra’ werk wat de leerkrachten 
krijgen door de nieuwe onderwijsvorm.  

 

5 Toeslag kleine 
scholen 

Wordt volledig ingezet om het nieuwe onderwijssysteem en 
bijbehorende formatie vorm te geven.   

 

6 Samenstelling 
MR 2018-2019 

Standaard tijdstip MR vergaderingen14:30 uur.  
Brigitta gaat onderzoeken of iemand van de directie aan mag 
sluiten als personeelslid om Anneke te vervangen. Koen, Mary 
en Chris blijven in het volgend schooljaar.  

x 

7 Jaarvergadering  Zelfde manier organiseren als vorig jaar. 
Brigitta maakt een jaarverslag van de school. 
Koen maakt een jaarverslag van de MR. Vraagt hierin ook 
aandacht voor toegenomen werkdruk en inzet van leraren bij 
festiviteiten. 
Marc maakt een verslag van de OR (ook financiën).  

x 

8 Rondvraag en 
sluiting 

Brigitta: Naschools aanbod voor volgend jaar (bezig met 
subsidie aanvraag). Dan dragen we bij aan de activiteit die na 
school aangeboden wordt. We willen iets gaan doen met 
sport (de Driessen doen iets met dans). De eigen bijdrage is 
minimaal 2 euro per keer. Ook willen we kijken naar een 
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rekenbootcamp en ouderen regelen die de kinderen willen 
leren haken en breien in een aantal lessen. We hebben 
minimaal acht kinderen nodig, anders gaat de activiteit niet 
door. De vraag is of de we iemand uit het dorp weet die wil 
haken/breien (enthousiasmeren!).  
Anneke: Richelle is geslaagd voor haar LIO-stage. Anneke gaat 
werken op de Tweemaster in De Rijp. Inge is ook in contact 
met een leuke nieuwe school.  

 


