
Notulen MR vergadering  12-06-2019 
Aanwezig: Petricia, Annetta, Cindy, Sissie, Peggy (directie) en Ingeborg (bestuur) 

Afwezig met kennisgeving: Petra en Jose. 

 

1. Opening vergadering 

Ingeborg sluit deze vergadering aan om mededelingen vanuit het bestuur 

te doen ten aanzien van de plannen omtrent wijzigingen in de directie.  We 

hebben de plannen later nog besproken binnen de MR en staan volledig 

achter de plannen van het bestuur.  

 

2. Notulen vorige vergadering 

Geen opmerkingen of aanpassingen. Notulen worden goedgekeurd en 

kunnen op de site geplaatst worden.  

 

3. Schoolplan 

Peggy geeft een toelichting op het werkplan van afgelopen schooljaar. Het 

nieuwe werkplan voor 2019-2020 is bijna klaar en zal door Peggy 

toegezonden worden naar de MR. Indien er geen aanpassingen nodig zijn, 

worden deze schriftelijk door de MR goedgekeurd..  

 

4. Formatie 2019-2020 

Peggy deelt het formatieplaatje en geeft hierbij een toelichting. Er is 

mogelijk nog 1 wijziging die doorgevoerd moet worden, maar op dit 

moment kan daar nog geen mededeling over gedaan worden. Dit wordt zo 

snel mogelijk gedeeld. De MR zal de formatie zoals die er nu uitziet 

goedkeuren.  

 

5. Financiële begroting 

De personeelsgeleding van de MR heeft de begroting bekeken. Er zijn nog 

een aantal vragen/onduidelijkheden. Peggy gaat informeren bij het 

bestuurskantoor en brengt ons zo snel mogelijk op de hoogte. Indien er 

geen bijzonderheden zijn, zal de personeelsgeleding de begroting 

goedkeuring.  

 

6. Goedkeuring vrije dagen buiten vakantierooster 

Deze dagen zijn op dit moment nog niet bekend. Deze worden zo snel 

mogelijk doorgezet, zodat wij deze kunnen bekijken en eventueel 

goedkeuren.  

 

7. Concept schoolgids 

De gids is grondig doorgenomen door het personeel, tijdens de laatste 

studieochtend. De aanpassingen worden op dit moment verwerkt. Daarna 

zal het concept zo snel mogelijk naar de MR worden doorgezet, zodat wij 

deze kunnen bekijken.  De schoolgids wordt vanaf nu niet meer schriftelijk 



uitgedeeld aan ouders. In het Vlierpraatje volgt een berichtgeving dat 

ouders de schoolgids voortaan op de Site kunnen vinden. Dit is ook 

makkelijk om tussentijds aan te passen en actueel te houden. Bovendien 

scheelt het een heleboel kosten en werk 

 

8. Verkiezingsprocedure MR 

Sissie en Petra zijn beide aan het einde van de zittingsperiode. Zij zijn 

beide herkiesbaar. Sissie heeft dit inmiddels kenbaar gemaakt binnen het 

team. Voor het oudergedeelte zal er een berichtgeving uitgaan in het 

Vlierpraatje. Indien er zich een andere kandidaat meldt, zullen er 

verkiezingen plaats gaan vinden. Dit geldt zowel voor het 

personeelsgedeelte als het oudergedeelte.  

 

9. BHV 

Doordat Yvonne ziek is en Petri met zwangerschapsverlof zijn er de 

komende tijd slechts 2 BHV’ers op school. Dit zijn fulltimers dus er is geen 

directe nood. Toch vindt de MR dit aantal heel summier en dringt aan op 

aanvulling van het aantal BHV’ers om de veiligheid te kunnen waarborgen. 

  

10.  Rondvraag 

 

- Cindy: Waar is het etentje en wie regelt het? We gaan naar La Bocca 

Grande en Sissie reserveert een tafel. Ger zal aansluiten in verband 

met zijn afscheid op De Vlier. Ook Peggy wordt gevraagd aan te sluiten 

namens de directie.   

Datum: 26 juni a.s.  

Locatie: La Bocca Grande 

Tijd: 18.00 uur 

 

 

 


