
 
1 

Notulen MR 
  

Schooljaar:  2019-2020 

Vergadering:  3 

Datum:    Maandag 9 december 19:00 uur 

Plaats:    Teamkamer Koekoekstraat 

Oudergeleding:   Bernadett Bisseling 

Personeelsgeleding: Annemarie de Geus, Aukje van Dommelen 

Directie:   Manny Liebregt  

Raad van Toezicht:  -  

  

Agendapunten 
 

1. Opening  

Annemarie opent de vergadering. We hebben een ziekmelding van Hannie en van Eveline.  
 

2. Binnengekomen stukken  

- (meer)jarenbegroting 2020-2024 
- Scholingsplan 2020 aangepast  

 

3. Diverse onderwerpen vanuit directie (19:30)  

- Professionaliseringsplan 2020  instemming conform artikel 10.a uit WMS 
De aanpassingen zijn verwerkt en de MR heeft instemming verleend.  

- Meerjarenbegroting 2020-2024  advies conform artikel 11.b uit WMS 
Manny heeft de laatste dingen toegelicht bij de begroting. De begroting zit goed doordacht 
in elkaar. De verschillende posten zijn steeds beter te begroten omdat er steeds een beter 
beeld komt uit welke zaken een bepaalde post bestaat. We hebben dan ook een positief 
advies gegeven over de begroting. Wel blijft er aandacht elk jaar voor de 
werkdrukverlagende middelen en hebben we als notitie erbij gezet dat we goed moeten 
waken voor een sluitende begroting op den duur.  

- Normjaartaak / taakbeleid 2020-2021 (hoe gaan we het aanpakken?)  
Manny wil heel graag samen gaan kijken hoe we het taakbeleid aan gaan pakken, zodat dit 
echt een document wordt van het team. We als MR hebben daarbij het idee geopperd om 
Harrie van de Aob bij te vragen ons daarbij te helpen. We gaan Harrie vragen of hij hier iets 
in kan betekenen en waar de hulp dan uit zou bestaan.  
 

4. Actiepuntenlijst bespreken  

Datum Beschrijving actiepunt Actor Gereed 

9-12-2019 Een stukje maken voor in de 
infobrief. Dit is hetzelfde idee voor 
de memo.  

Aukje   December 2019 
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9-12-2019  Harrie mailen om te vragen of hij 
ons bij de hand wil nemen bij het 
taakbeleid.  

Aukje December 2019  

9-12-2019 Schriftelijk reageren op de 
adviesaanvraag van het bestuur 

MR Leden  Januari 2020 

 

5. Rondvraag aan Manny  

- Waarom heeft De Rank nog geen vignet voor een gezonde school. 
We zijn bezig met dingen rondom welbevinden. We doen veel, maar we maken hier nog niet 
genoeg reclame over. Als we deze dingen in kaart hebben gebracht, dan gaan we het vignet 
aanvragen.  
 

6. Overleg met MR  

- Werving, hoe gaan we dit uitzetten / oppakken?  
Leerkrachten groep 2 t/m 4 worden gevraagd of zij ouders weten voor de MR. Deze krijgen 
dan vanuit de MR een gepersonaliseerde mail. Hopelijk krijgen we hier wat meer respons op.  
 

- Welke cursus willen we gaan doen met de MR dit schooljaar?  
We gaan vragen wat Harrie kan betekenen in onze weg met het taakbeleid.  
 
We hebben de vergadering van donderdag 23 april verzet naar dinsdag 21 april. Dit omdat 
Bernadett er niet bij kan zijn op een donderdag. Zou iedereen dit even in zijn/haar agenda 
willen veranderen?  
 
De volgende vergadering is op dinsdag 3 maart 2020 in de teamkamer aan de Koekoekstraat 


