
  
 
 

Notulen MR-vergadering dinsdag 9 april 2019 
 
Aanwezig: Jonathan, Daan, Jim, Peter, Wietske, Marije, Daisy en Ivona 
 

 
1 Opening. 
 
 Jonathan opent de vergadering. 
 

2. Mededelingen.  
 
 Punt 9 5 (Werkverdelingsplan) wordt naar voren geschoven i.v.m. aanwezigheid van 
Marije. 
 

3. Notulen vorige vergadering. 
 

Goedgekeurd. Ivona stuurt de notulen van de afgelopen twee keer naar Roland, zodat 
ze op de site kunnen.  

 

4. Ingekomen stukken 
 

Er is een postvakje in de personeelskamer met alle ingekomen stukken. Iedere MR lid 
mag daar post uit pakken, doorlezen en weer terugleggen voor de anderen.  

 

5. Werkverdelingsplan 
 

Op dit moment is het werkverdelingsplan besproken in de bouwen. Teamleden willen 
meer kaders hebben. Het werkverdelingsplan zijn we aan het inrichten. Door de grootte 
van het team is er besloten om het werkverdelingsplan in de bouwen te bespreken, om 
daarna tot een compleet plan te komen.  
Marije geeft aan dat zij goede ervaringen heeft met Diade, een externe partij, welke hierin 
kan helpen.  
Het werkverdelingsplan is in het leven geroepen om het werkdruk te verlagen en niet 
andersom.  

 

6. Concept vakantierooster  
 

MR oudergeleding vraagt zich af of het mogelijk is om en studiedag in te plannen de dag 
na het schoolreisje en of de donderdag na het kerstdiner als vrije dag ingeroosterd kan 
worden.  
Dit gaan we bespreken in het MT en de bouwen.  .  
 
 
 
 
 



7. Luizenzakken 
 
Deze zijn niet effectief en het team is er vóór om deze dus in de toekomst niet meer te 
gebruiken.  
MR is het ermee eens en benadrukt dat de goede communicatie met de ouders belangrijk is; 
dat de ouders het dus ook inderdaad bij de leerkracht melden als hun kind last heeft van de 
luizen.  
 

9.  Schoolmelk 
 
Er is sprake van terugloop van de melkdrinkende kinderen. Het zorgt voor veel overlast.  
MR is van mening en geeft dus advies om het uitloopmodel te hanteren en tegelijkertijd 
schoolmelk niet meer aan te bieden bij de nieuwe inschrijvingen.  
 

9. Schoolreis 
 
Schoolreis bovenbouw: we zouden gaan wisselen van bestemming, maar omdat Efteling 
goed bevallen is, is dat ook gecontinueerd.  
Met de nieuwe MR geleding (in het nieuwe schooljaar) wordt dit punt opnieuw besproken.  
 

10. Verkiezingen  
 
Wietske, Marije en Talitha gaan uit de MR.  
Hierdoor worden nieuwe verkiezingen gehouden. Daan, Jonathan en Marije zitten in de 
verkiezingscommissie en Daan en Jonathan hebben een tijdpad uitgezet.  
We zoeken minstens drie, het liefst vier ouders die bereid zijn om in de MR plaats te nemen.  

 
12. W.v.t.t.k. 
 
Oudergeleding maakt zich zorgen over het grote aantal mensen die de vrijwillige 
ouderbijdrage niet bereid zijn te betalen. Advies om tijdens informatieavonden daar meer 
aandacht aan te besteden en ouders beter voor te lichten waar het geld allemaal voor 
gebruikt wordt, zodat er meer duidelijkheid is en misschien tot meer betalers gaat leiden. 
 
 

13. Rondvraag 
 
Er zijn geen vragen.  
 

16. Sluiting 
 
 Jonathan sluit de vergadering. 
           Notulist: Ivona Botić  

 
 


