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Notulen MR (vergadering 5) 
  

Schooljaar:  2019-2020 

Vergadering:  5 

Datum:    Dinsdag 12 mei 19:00 uur 

Plaats:    Teamkamer Koekoekstraat 

Oudergeleding:   Bernadett Bisseling, Kim van de Wijdeven, Simone Beekmans, 
Mimount Ezzarfani 

Personeelsgeleding: Annemarie de Geus, Eveline Zonneveld, Aukje van Dommelen   

Directie:   Manny Liebregt 

Raad van Toezicht:   

  

Agendapunten 
 

1. Opening  

Annemarie opent de vergadering. Hannie is afgemeld. Er zijn drie nieuwe ouders bij de 
vergadering aanwezig en we doen een kort voorstel rondje  
 

2. Binnengekomen stukken  

- Werkverdelingsplan definitief  
Deze kort doorgenomen en uitgelegd waarom het document er is en wat er allemaal instaat. 

- Jaarverslag MR 2019 
Samen met de nieuwe ouders eens bekeken wat er in een jaar MR allemaal voorbij komt.  

 

3. Diverse onderwerpen vanuit directie (19:30)  

- Bestuursformatieplan  bespreken hoe ver deze staat  
Dit is nog niet ver genoeg gemaakt om het nu al te bespreken en zetten we door naar de 
volgende keer.  
 

- Werkverdelingsplan  instemming personeelsgeleding van de MR conform artikel 

12.1h en oudergeleding van de MR conform 13.1h uit WMS 

We bespreken (vooral voor de nieuwe ouders) het plan nog een keer. Vooral de nieuwe 
aanvullingen worden hierin belicht. Bijvoorbeeld het schema wat de lesuren ten op zichte 
van de werkuren betreft. Alle aanpassingen die wij als MR hebben gevraagd, heeft Manny 
veranderd in het document. Er wordt nog een kleine aanpassing gedaan wat betreft de 
nieuwe data van de vakantie in 2021. De MR stemt in met dit document. Het 
instemmingsformulier zal nog door Annemarie en Aukje in orde gemaakt worden.  
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4. Actiepuntenlijst bespreken  

Datum Beschrijving actiepunt Actor Gereed 

12-5-2020 Een stukje maken voor in de 
infobrief. Dit is hetzelfde idee voor 
de memo.  

Eveline  Mei 2020 

12-5-2020 Op de kalender voor volgend 
schooljaar staat de vergadering 
over het werkverdelingsplan  

Manny en MR-
leden  

Augustus 2020 

12-5-2020 Instemmingsformulier 
werkverdelingsplan wordt in orde 
gemaakt.  

Aukje en 
Annemarie  

Mei 2020 

 

5. Rondvraag aan Manny  

- Extra vergadering  
Op 2 juni is er een extra vergadering ingelast om de punten die nog zijn blijven liggen mede 
door het corona gebeuren te bespreken.  
 

- Schoolfotograaf 
De schoolfotograaf stond gepland op maandag 18 mei. Er is wel al gemaild met een nieuwe 
datum en in principe is de nieuwe datum 15 juni. Maar we wachten nog even of er andere 
maatregelen komen voordat we de datum verspreiden naar ouders. Maar we gaan zeker 
weer een schoolfoto maken 
  

- Voorkeur eerder opgeven  
Het team wil graag eerder een voorkeur aangeven over wat te willen doen in het volgende 
schooljaar. Manny zag hier in eerste instantie niet de voordelen van in, maar heeft 
uiteindelijk toch de keuze gemaakt om alvast naar de voorkeuren te vragen.   

 

6. Overleg met MR  

- Jaarverslag 2019 MR  
Het verslag is besproken en goedgekeurd.  
 

- Vragen naar beleving van de nieuwe ouders die aangesloten zijn 
Ouders vonden het een prettige vergadering. Ze willen alle drie volgende vergadering weer 
aansluiten en we hebben daarmee 3 nieuwe leden voor de oudergeleding.  
 
De volgende vergadering is op dinsdag 2 juni om 19.00 uur op de Koekoekstraat in de 
teamkamer.  


