
 
 
 

Notulen MR-vergadering donderdag 20 juni 2019 
 
Aanwezig: Jonathan, Peter, Marije, Annouradha, Talitha, Daisy en Ivona 
 

 
1 Opening. 
 
 Jonathan opent de vergadering. 
 

2. Mededelingen.  
 
 Geen.  
 

3. Notulen vorige vergadering. 
 

Goedgekeurd.  
 

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. Concept vakantierooster  
 
Concept vakantierooster is goedgekeurd. Wens om een studiedag te plannen na een 
schoolreis kan niet in alle drie bouwen vervuld worden. Schoolleiding probeert zo veel 
mogelijk hier rekening mee te houden. 

 
6. 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 een voorstel gemaakt door de schoolleiding. Hierin staat de takenlijst 
uit Cupella. Taakbeleid blijft hetzelfde, maar het team is er vrij in om deze zelf in te vullen. 
Er is besloten om het werkverdelingsplan in de bouwen te bespreken, daarna door de 
bouwcoördinatoren met elkaar tot overeenstemming te laten komen, terug te koppelen in 
het MT en hierna kan het plan naar de PMR ter goedkeuring.  
Dit alles moet voor het einde van het schooljaar afgerond zijn.  
Het werkverdelingsplan is in het leven geroepen om de werkdruk te verlagen en niet 
andersom. Teamleden beslissen wat het beste bij de school past en bij meerderheid (helft 
+ 1) is een punt aangenomen.  

 

 
 
 
 



 
 

7. Overgang OB-MB en MB-BB 
 
Oudergeleding heeft vragen over indeling van de kinderen die van bouw overstappen. 
Mogen de ouders hun wensen kenbaar maken en wordt hier rekening mee gehouden?  
Dit is mogelijk, maar helaas kan er niet in alle gevallen rekening mee worden gehouden. Dit 
heeft te maken met verdeling van o.a. jongens-meisjes, grootte van de groep, 
ondersteuningsbehoeften van de kinderen etc.  
 

9. Verkeerssituatie 
 

De oudergeleding zou graag de verkeersacties in het nieuwe schooljaar willen voortzetten. 
We bekijken de mogelijkheden en stand van zaken in het nieuwe schooljaar.  

 
 

9. Verkiezingen 
 
Daan, Jonathan en Marije zitten in de verkiezingscommissie.  
We zoeken minstens drie, het liefst vier ouders die bereid zijn om in de MR plaats te nemen.  
Er hebben zich tien mensen verkiesbaar gesteld. Volgende week mag er gestemd worden en 
op 1 juli vindt de openbare telling plaats. 
Via de website/pushberichten, facebook en instagram worden reminders verstuurd, zodat we 
voldoende respons ontvangen. 
 

10. Afscheid van de MR leden 
 
Wietske, Marije en Talitha gaan uit de MR.  
We bedanken alle drie dames hartelijk voor hun inzet en voorzitter overhandigt een bos 
bloemen aan alle verlatende MR leden.  

 
12. W.v.t.t.k. 
 
Geen. 
 

13. Rondvraag 
 
Er zijn geen vragen.  
 

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

 
 


