
 

 Datum | tijd 19.00-20.15u  

Vergadering geopend door Eric  

 

concept 

Aanwezig 

Deelnemerslijst:  Kimberley Neve (KN), Kajsa van Vliet (KV), Suzan van Enk (SE) PMR 

 Eric van IJmeren (EIJ), Gerco van Oene (GO), Nelly Tromp (NT) OMR 

 Natasja van Wijngaarden (NW) Locatieleider 

Verhinderd: - PMR 

 - OMR 

 - Locatieleider 

Opening en agenda 

• Eric opent de vergadering 

Goedkeuring notulen 16 april 2019 

• Notulen worden akkoord bevonden 

• Afspraak EIJ en BW is geweest. 

• Documenten worden snel geplaatst op Google drive en notulen op website (GO actie) 

De notulen worden goedgekeurd en zullen worden gepubliceerd op de website. 

Mededelingen en ingekomen stukken algemeen 

• Meester Peter heeft afscheid genomen ivm pensioen. 

Mededelingen GMR 

• Begroting besproken 

o Middelen uit stakingskas: waar blijven deze? Rudi gaat dit nader toelichten 

o Begroting is verder op hoofdlijnen toegelicht 

o NW: schoolbegroting is op orde, wel kritisch blijven op kosten. Belangrijk dat huidige 

voorzieningen in de school nu op orde zijn, en blijven 

• Vertrek Rudi Meulenbroek 

o Twee offertes voor advies opvolging Rudi, het geraamde bedrag is vermoedelijk minder 

o Profiel en vacature gesteld 
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Mededelingen OR 

• Geen mededelingen vanuit OR 

Mededelingen locatieleider 

• Marielle begonnen op Dirk van Dijk tot aan de zomer. Blijft wel in formatie van het Meerrijk. 

• Na de voorjaarsvakantie inventarisatie onder team voor 20/21. Instroom komt op gang, ook 

zijinstroom. NW: er wordt strengere intake toegepast, o.a. of de zorgvraag door het team kan 

worden ingevuld. Daarna pas inschrijvingsformulier.  

• LEVO week: levensbeschouwelijke vorming. Draaiboek volgt. Kijken naar culturen. Samen aan 

werken, wellicht een afsluitende gezamenlijke dag. 

• PBS: er is een andere maatregel voor het woordpakket geïntroduceerd. Doel: betere aansluiting bij 

het principe van PBS. Alternatief: time-out in de klas, daarna time out in andere groep, bij 3x 

leerling nadenken over wat er gebeurt en gesprek met leerling. MR vraagt wel aandacht voor de 

belastbaarheid van de leerkracht en stelt dat het niet ten koste van de aandacht van andere 

leerlingen mag gaan. Evaluatie volgt. 

Agendapunt 

• Twee aparte bankrekeningen voor Ouderbijdrage en Schoolreisje/Kamp. Rekeningen zijn helaas 

nog niet bekend.  Het kan evt via parnassys, dat kost wel een bijdrage per leerling. Besluit: nu toch 

nog via de schoolreisrekening Rabo, dan kan de brief eruit. SNS rekening wordt opgeheven 

• Schoolenquete: nu 43%, nog te weinig voor betrouwbare uitkomsten. Na de vakantie een reminder 

en waar nodig hulp bieden bij het invullen. Uitkomsten geven wel goed inzicht. De reacties zijn 

positief. 

o Leerlingen ook grotendeels ingevuld (groep 5 tm 8), leerkrachten ook bijna allemaal. 

• Verkeersouder: geen respons op oproep in de nieuwsbrief. Actief nadenken over wie persoonlijk te 

benaderen. Klaar overs staan er niet altijd, daardoor geen gewenning. Contact met wijkagent, na de 

vakantie een test met alleen groep 8. Die zijn dan eens per 5 weken aan de beurt. Van 8.15 tot 8.30u 

• Brandoefening: 8 april cursus BHV, daarna de oefening. Streven voor de meivakantie. 

 

Rondvraag 

• KN: zou het voor ouders leuk zijn om eens mee te kijken in de groep van hun kind? Klinkt positief, 

vraagt wel organisatie, planning. 

• Ook wellicht creatief circuit weer oppakken 

• NT: typecursus voor leerlingen? Nakijken hoe dat in het verleden ging 

Volgende vergadering 

De volgende MR vergadering vindt plaats op: 1 april, o.a. formatieplan 

 

  



Pagina 3 

Actie- en besluitenlijst 

 Wat? Wie? Planning 

    

 BESLUITEN:   

1. EIJ wordt voorzitter en afgevaardigde voor GMR (samen met SE). GO 

wordt secretaris 

  

2. Ouderbijdrage wordt vastgesteld conform voorstel MR (2019); NW 

verstuurt brieven naar de ouders 

  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 ACTIES:   

1. Afspraak plannen Brian Wezenberg EIJ V 

2. Mirjan Vierstra benaderen voor notulen laatste MR overleg GO  

3. Jaarkalender MR opzetten EIJ V 

4. Plaatsen documenten op Google Drive GO V 

5. Oproep verkeersouder in nieuwsbrief NW V 

6. Brief ouderbijdrage NW  

7. Evaluatie PBS / Time-outs (ipv woordpakket) allen  

8. Persoonlijk benaderen potentiele verkeersouder allen  

9. Benaderen gemeente / wijkagent inzake klaarovers NW  

10. Brandoefening plannen KN  

    

    

    

    

    

    

    

 

 


