
Notulen Medezeggenschapsraad 

Datum: 18 december 2018  
Aanwezig:  
 Team:  Han Kuipers, Kajsa van Vliet, Kimberley Neve, Suzan van Enk 
 Ouders:  Brian Wezenberg, Nelly Pol, Mirjam Vierstra  
Notulist:  Mirjam Vierstra 

Deze notulen blijven concept totdat ze bij een volgende vergadering worden aangenomen. 
Daarna worden ze gepubliceerd op de website van de school. 

1. Opening 
De vergadering begint om 19.00 uur. 
 

2. Notulen vorige vergadering 
De notulen van oktober 2018 worden akkoord bevonden en worden op de website geplaatst 

Actie: KvV 

3. Mededelingen OR 
• Het jaarverslag van de OR is aan de ouders gestuurd met het maandnieuws. Er zijn geen 

reacties op gekomen. Uit het jaarverslag blijkt dat het jaar is afgesloten met een tekort, o.a. 
doordat het schoolkamp naar Terschelling duurder was dan voorheen. Hier zal nog over 
gesproken worden in het team en met de OR. 

• Misschien kunnen we voortaan een herfstbazar houden om extra geld te verdienen voor de 
activiteiten die de ouderraad organiseert (in plaats van een kerstmarkt voor een goed doel). 

• Begin januari heeft het team een bespreking met de OR over de tweede helft van het 
schooljaar. Er is nog steeds behoefte aan nieuwe OR-leden. Het is de bedoeling dat de nieuwe 
directeur de OR nieuw leven in gaat blazen. 

  

4. Ingekomen stukken / Informatie uit nieuwsbrieven 
Mail 2-staps verificatie 
We hebben een mail ontvangen van MacHelp met het verzoek om 2-staps verificatie in te 
stellen voor mr@hetmeerrijk.nl. Dit zullen we niet doen omdat dit niet praktisch is. 

Klacht van ouder 
Een ouder met een klacht wilde de MR spreken. Zij heeft gesproken met Kajsa en Kimberley en 
zou ook nog een mail sturen naar mr@hetmeerrijk.nl. Er is echter geen mail ontvangen. Kajsa 
en Kimberley zullen hier nog even bij haar op terugkomen. 

Actie: KN/KvV 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Tips voor 10-minutengesprek 
In de nieuwsbrief van Ouders & Onderwijs van 15 november 2018 stonden een aantal tips voor 
ouders om zich voor te bereiden op het 10-minutengesprek. Misschien handig om een link naar 
deze tips mee te sturen met de uitnodiging voor het 10-minutengesprek. 

Gratis VOG 
Scholen kunnen gratis een Verklaring Omtrent Gedrag aanvragen voor vrijwilligers. 

 

5. Schoolbegroting 
Han heeft de meerjarenbegroting ontvangen van Rudi. Voor Het Meerrijk is van belang dat in 
2019 een bedrag van € 421.000 beschikbaar gesteld wordt door de gemeente voor renovatie. 
Vanuit de Stichting is voor Het Meerrijk € 85.000 begroot voor meubilair en € 105.000 voor 
vloerbedekking. 
 

6. Onderwerpen GMR-vergadering van 11 december 2018 
• Raad van Toezicht: 2 leden hebben de RvT verlaten (Anja en Luc). Er zijn 2 nieuwe leden 

aangesteld. Dit had eigenlijk op voordracht van de GMR moeten gebeuren. Dit is niet 
gebeurd, maar zal bij de eerstvolgende vacature wel gebeuren. 

• Rudi werkt sinds dit schooljaar 2 dagen per week minder. 
• Els Baauw, begeleider van nieuwe leerkrachten, is voor 1 dag per week aangesteld om de 

kwaliteit van het onderwijs te bewaken. Zij komt op alle scholen langs. 
• Per school moet een werkverdelingsplan gemaakt worden door het personeel. Dit moet voor 

1 mei 2019 zijn afgerond (dan moet het personeel ermee ingestemd hebben). 
• Rudi zegt toe dat het formatieplan op de GMR-vergadering van 11 april 2019 bekend is. 
• Alle scholen hebben een mail ontvangen van MacHelp over 2-staps verificatie. Een aantal 

leerkrachten dacht dat dit spam was vanwege de spelfouten in de mail. Volgens Rudi en 
Esther is 2-stapsverificatie nodig vanwege de AGV. Maar Rudi adviseert: hou het praktisch. 

• Is het toestemmingsformulier voor het gebruik van foto’s op alle scholen hetzelfde? 
• Ongeluk Villa Nova - naar aanleiding hiervan is het verstandig om te kijken waar nog dingen 

verbeterd kunnen worden mbt veiligheid. Advies: loop eens een rondje door de school en kijk 
eens kritisch (b.v. staat er geen kast voor de brandblusser). Rudi is in gesprek over het 
ontruimingsplan / brandveiligheidsinstallatie van de scholen. Dit is in ontwikkeling. 

• Misschien goed om te checken of printer standaard op dubbelzijdig, zwartwit staat ingesteld 
(kopieerkosten zijn erg hoog). 

• Het geld voor de renovatie van ons schoolgebouw moet in 2019 worden besteed. 8/1/2019 
komt Rudi op het Meerrijk langs om te kijken wat er gedaan kan worden. 
 

7. Mededelingen team/directie 
• Han heeft met Rudi gesproken over het wijzigen van de schooltijden. Rudi wil een 

verandering van schooltijden liever niet middenin een schooljaar invoeren. Hij vindt het beter 
om dit aan het begin van het nieuwe schooljaar te doen. Wel kan er vooraf alvast onderzoek 
worden gedaan. 

• Han blijft tot 15 maart 2019. 
• Er wordt een advertentie geplaatst voor een nieuwe directeur in de Volkskrant van zaterdag 

22 december. Er is ook iemand van het werving- en selectiebureau langs geweest. De 
selectiecommissie zal bestaan uit de MR, Rudi en een collega-directeur. 



• Het is de bedoeling dat er in februari 2019 een nieuw type rapport gereed is. Vanuit Parnassys 
kunnen gratis verschillende typen rapporten gemaakt worden (voor verschillende groepen). 
Er wordt een voorbeeld getoond van een Parnassys rapport zoals dit op een andere school 
wordt gebruikt. Dit is veel uitgebreider dan het huidige rapport van het Meerrijk. 

• Groep 8 is bezig om een rekenachterstand in te lopen. Er wordt nu vanaf groep 3 gewerkt 
met de methode Getal en Ruimte. Exova/Math heeft de verwachtingen niet waargemaakt. 

• Esma heeft een ouder gevraagd of zij MR-lid wil worden. Zij wil graag eerst weten wat het 
precies inhoudt. Brian zal haar aanspreken en eventueel alvast uitnodigen om de volgende 
MR-vergadering vrijblijvend bij te wonen. Ook de notulen van de vergaderingen kunnen haar 
een idee geven wat ze ongeveer kan verwachten. 

Actie: BW 

8. Rondvraag 
• Er wordt gevraagd om structureel iets te melden over de Zwerfboekenkast in het 

maandnieuws en misschien kunnen de kinderen door school gestimuleerd worden om een 
Bookcrossing-account aan te maken? 

• Hoe bevalt de splitsing van groep 6 en groep 7?  
Er zijn geen incidenten meer geweest. De groepen zitten nu weer 2 dagen per week samen en 
dit gaat goed.  
 

9. Sluiting 
De vergadering duurt tot 20.30 uur. De volgende vergadering is op 12 februari en begint weer 
om 19.00 uur. 

 



Vergaderschema 2018/2019 

Datum: Locatieleider 
aanwezig?

Agendapunten:

20/9/18 Klassikale ouderavond MR-jaarverslag vooraf verspreiden.

3/10/18 GMR-vergadering n.v.t.

10/10/18 MR-vergadering ja - Schoolgids

11/12/18 GMR-vergadering n.v.t.

18/12/18 MR-vergadering ja - Schoolbegroting voor kalenderjaar 2019

7/2/18 GMR-vergadering n.v.t.

12/2/18 MR-vergadering nee - Schooltijden
- Nieuwe locatiedirecteur

11/4/18 GMR-vergadering n.v.t.

16/4/18 MR-vergadering ja - Formatieplan  
(dit moet worden vastgesteld vóór 15 mei en vóór 
1 mei door het schoolbestuur aan de MR worden 
voorgelegd). 

28/5/18 Contactavond GMR-
RvT 19.00-20.00)

n.v.t.

27/6/18 GMR-vergadering n.v.t.

2/7/18 MR-vergadering 
(+ eten)

ja - Schoolgids
- Schooljaarverslag
- Groepsindeling 2019/2020


