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Notulen MR vergadering 

Vergadering d.d. : 11-10-2018  
Aanwezig  : Stephan, Astrid, Mariska, Yvonne, Nely , Hannke, Marga en Annet                                 
Afwezig : Jan Jaap 
Voorzitter : Stephan  

                 
1.  Opening van de vergadering 
Annet opent de vergadering wegens afwezigheid Jan Jaap 
2.  Welkom 
Stephan opent de vergadering en heet ieder welkom 
 
3.          Mededelingen en ingekomen stukken 
geen 
  
4.  Vaststellen agenda  
 
5.   Verslag vorige vergadering  
Hanneke heeft enkele vragen over een aantal punten 
Hoe worden de extra gelden tegen het verlagen van de werkdruk ingezet? 

Er is ruimte voor een onderwijsassistent voor 40 uur. Dit word verdeelt over de 2 locaties, ieder 20 
 uur. Dit is nog niet gecommuniceerd naar ouders maar staat wel vermeld in het informatieboekje. 
Wat is de status ten opzichte van de bereikbaarheid, met name van de dependance? 

Er zijn meerdere pogingen gedaan een oplossing te vinden maar deze is nog niet gevonden. 
Is er al iets bekend over de zonwering op de dependance? 

Er word gepraat over verschillende oplossingen. Er zal ook bij de gemeente navraag gedaan moeten 
 worden gezien deze eigenaar van het gebouw is. 

 
6.  Voorzitterschap MR 
Hanneke heeft erover nagedacht en zal voortaan de MR vergaderingen voorzitten. 
 
7.  Ouderavond 2018/2019 – Evaluatie 
Het was een fijne korte introductie, alleen bij het voorstel rondje miste nu toch een paar gezichten, deze 
zullen er volgend jaar wel weer bij zijn. 
Het heeft helaas geen nieuwe MR leden opgeleverd, vooral vanaf het hoofdgebouw zou er wel iemand bij 
mogen. Wel zijn er 4 nieuwe OR leden aangetreden. 
Het team wil de voorlichting volgend jaar opsplitsen in bovenbouw/onderbouw zodat ouders met meer 
kinderen wellicht makkelijker een voorlichting kunnen bijwonen. Het aantal ouders dat komt daalt. 
 
8. Gedragscode 
Er is een kleine wijziging gemaakt in de gedragscode welke akkoord is. 
 
9.   Samenwerking bestuurlijk niveau 
Marga geeft aan dat de 3 besturen op Voorne Putten en Rozenburg willen kijken of er een 
samenwerkingsverband mogelijk is op bestuurlijk niveau, zodat er ook mogelijk kosten bespaard kunnen 
worden. Het is al voorgesteld in de GMR, deze willen een intentieverklaring zodat de identiteit van de 
scholen wel gewaarborgd blijft 
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10. Mededelingen directie 
Het schoolzwem protocol is ongewijzigd en dus goed gekeurd 
GMR is akkoord met het stukje dat is gewijzigd in de schoolgids over de privacy  
Werkgroep ICT wil voor de groepen 7 en 8 Chroom books aanvragen 
Er zijn financiële redenen om te kijken naar het aanpassen van de schooltijden, wellicht naar een continu 
rooster. De voors en tegens worden nu het het team besproken en daarna zullen de ouders gepeild worden 
 
11. GMR: Toelichting door de afgevaardigd 
Yvonne is voor het eerst bij de GMR geweest en geeft een uitzetting van punten die daar besproken zijn. 
Mariska is opgegeven voor de MR cursus 
 
12.  OR 
Er zijn 4 nieuwe leden aangetreden, 2 voor het hoofdgebouw en 2 voor de dependance. 
Nely vraagt naar een lijst met de werkgroepen 
De notulen zullen doorgestuurd worden naar het team 
 
13.  Geluiden van het schoolplein 
Niets noemenswaardig 
 
14. Lief en Leed 
In de vakantie is er een kaartje gestuurd naar Hans 
Yvonne geeft aan dat Lief en Leed niet aan haar besteed is. Nely zal het van haar overnemen. 
 
15. Rondvraag 
Mariska verteld toch een brief thuis gehad te hebben over inval maar zou dit niet via ‘social schools 
‘gecommuniceerd moeten worden? Dit blijkt gedaan te zijn omdat ‘social schools ‘ toch nog niet helemaal 
waterdicht is. 
Hanneke geeft aan dat ze vind dat er veel gebruik word gemaakt van papier, vooral het huiswerk dat zowel 
op papier meekomt als digitaal toegezonden word. Ze vraagt of dit ook anders kan 
Ook was het Hanneke opgevallen dat de website wat verversing kan gebruiken en wellicht iets 
professioneler. De vraag is nog, wie houdt de website bij? 
 
16. Volgende vergadering  
29 november 2018 
 
17. Sluiting 
Nely sluit de vergadering af 
 
 
 


