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MR vergadering 

Datum   : 21 oktober 2019 

Aanwezig                 : Emile (voorzitter), Silvi, Ruben (aanwezig bij start), Reinier, Aysen, 
Madeleine 

                               
Afwezig : Aida 
Notulist   : Madeleine 

 

Onderwerp/ 
bespreekpunten 
 

Afspraken Actie/Wie doet wat? 

1. Welkom MR vergadering wordt 
geopend door Emile.  

 

2. Vaststellen notulen 09-09-
2019 

Geen op-of aanmerkingen. 
 

Emile plaatst deze op 
website. 

3. Schoolplein Ruben vertelt dat het 
schoolplein wordt aangepakt 
m.b.v. de subsidie groen 
schoolplein. We willen ouders 
(MR), leerlingen en het team 
vragen mee te denken. 
 
Op maandag 2 december 
staat dit punt weer op de 
agenda. De vraag is of de 
ouders van de MR willen 
nadenken over wat zij graag 
willen zien op een groener 
schoolplein. 
 
De boom op het schoolplein 
geeft prroblemen vanwege de 
wortelgroei. We willen de 
boom eigenlijk graag 
behouden.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Ouders denken na 
over een groen 
schoolplein  

4. Vergaderoverzicht 
 

We krijgen een MR 
vergaderoverzicht van dit jaar 
met daarop de onderwerpen 
die aan bod gaan komen. Ook 
staan er onderwerpen op die 
elk jaar terugkomen. Wil 
iedereen hier naar kijken en 
eventuele opmerkingen en 

Allemaal bekijken we 
het vergaderrooster. 

 

ACTIE- en BESLUITENLIJST 

Medezeggenschapsvergadering bs 

Karel de Grote 
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aanvullingen digitaal sturen 
aan Emile. 

5. Mededelingen  

• Zwangerschapsverlof 
Carli 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

• Sinterklaasfeest 
 
 
 
 

• Website 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Ouderbijdrage  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• GMR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Carli gaat 6 december 
met verlof. Yvonne van 
Gemert komt 
vervangen. Zij zal op 
maandag de 
activiteiten van Ilona 
overnemen, zodat 
Ilona de groep draait. 
Op donderdag en 
vrijdag gaat Yvonne de 
groep in. 
 

• Zwarte Piet wordt 
Roetveeg Piet. We 
volgen het 
Sinterklaasjournaal. 

 

• Aysen gaat de website 
bekijken en vertelt de 
volgende keer haar 
bevindingen. 
 
Plan; naslagwerk 
plaatsen we op de 
website, in de app de 
linkjes waarmee je op 
de website terecht gaat 
komen.  
 

• De ouderbijdrage komt 
binnen. Er is nu 15% 
betaald. De ouders 
stellen voor dat er door 
school een 
betaalverzoek 
gestuurd wordt naar 
ouders. Er moet even 
gekenen worden of dit 
mogelijk is. 
 

• Berry vertelt dat men 
tijdens de GMR 
bijeenkomst in groepen 
heeft gekeken naar het 
komende 4 jarenplan 
van de SKPO. 
Directies en teams van 
scholen gaan zich hier 
ook nog over buigen. 
Het gaat om 
onderwerpen als 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aysen bekijkt de 
website 
 
 
 
Emile bespreekt met 
Ruben of deze 
verandering 
doorgevoerd kan 
worden. 
 
 
Silvi gaat kijken of het 
sturen van 
betaalverzoeken 
mogelijk is. 
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digitale geletterdheid, 
Engels, ict 
vaardigheden enz. 

6. PO/VO 
 

We bespreken kort het 
document PO/VO.  

 

7. Document MR advies/ 
instemmingsrecht. 

SKPO wil eigenlijk dat er een 
breed draagvlak is voor alles 
wat er aan bod komt. 
 
We zullen toezien op een 
goede verdeling over het jaar 
van leesstof, advies en 
instemmingsrecht 
onderwerpen. 

 
 
 
 
Emile ziet hierop toe 

8. Werkverdelingsplan 
 

Belangrijk is dat het team dit 
werkverdelingsplan 
onderschrijft. Het gaat over 
dingen die we al doen. Het 
enige nieuwe aan dit plan zijn 
de werktijdsfactoren. Voor 
leerkrachten die hier nu al 
werken verandert er niets. 
Voor nieuwe leerkrachten 
worden de nieuwe werktijds- 
Factoren toegepast. 
 

 

9. Rondvraag De gymbus komt alleen om de 
groepen 3 en 4 op te halen. 
De gemeente financiert de bus 
niet meer omdat onze school 
in vogelvlucht minder dan 1 
km van de gymzaal staat. Het 
lopen gaat goed met de 
groepen 5 t/m 8. 
Een en ander is 
gecommuniceerd naar ouders, 
maar zal nogmaals gebeuren. 
Silvi zal dan de positieve 
dingen, die het lopen met zich 
meebrengt, zoals extra 
beweging, frisse lucht, 
benadrukken 

Silvi schrijft een stukje 
in de nieuwsbrief. 

 

 


