
 
 
Agenda vergadering 9 december 2019 (201920-04) 
 
Aanvang: 19.30 uur 
Locatie: leerkrachtenkamer de Bijenkorf 
 

1. Opening 
 

2. Vaststellen notulist 
Sofie de notulist 

 
3. Mededelingen vanuit de voorzitter (Paul) 

Geen mededelingen 
 

4. Ingekomen post (Sofie) 
Geen ingekomen post 
 

5. Uitgaande post (Sofie) 
Geen uitgaande post 
 

6. Vaststellen notulen vorige vergadering (Kitty/Paul) 
De actiepunten worden nog aan de notulen toegevoegd.  
De notulen zijn vastgesteld. 
 

7. Check actiepunten vorige vergadering (Paul) 
Deze worden toegevoegd aan de aangepaste versie. 
 

8. Begroting 
Laika heeft ons deze toegestuurd. We doorlopen samen de begroting. De terugloop van 
leerlingen heeft geen invloed op de vaste formatie van volgend schooljaar. 
De MR geeft unaniem een positief advies voor de begroting. 

 
9. Presentatie de Bijenkorf (Laika) 

Laika geeft een presentatie over de focus van De Bijenkorf en hoe dit vorm krijgt qua 
teamontwikkeling en visie. 
Kitty geeft als tip om deze ambitie en duidelijke visie te delen met de ouders.  

 
10. Verslagen/terugkoppeling studiedagen (Inge) 

Het is fijn om te zien dat verschillende collega’s diepgaande onderwerpen hebben aangepakt 
met het team. Tijdens de presentatie van Laika is de info over het vieren en rekenen al aan 
bod geweest. 

 
11. Berichten uit de GMR (Elmi/Chris) 

Er is geen GMR geweest. Komende woensdag komt de bovenschoolse begroting op de 
agenda en het vakantierooster. 

 
12. Hoe om te gaan bij ziekte van leerkracht? 

We houden aan dat wat in de schoolgids staat zo werkt op dit moment. Als de poule leeg is 
wil dat zeggen dat wij dat intern oplossen door de flexibele schil aan te spreken. Daar 



schakelen we als eerste in. Collega’s hebben als opmerking gegeven of ouders beseffen dat 
er taken op een ander punt niet gedaan kunnen worden. Wanneer er geen andere oplossing 
is om een vervanging op te lossen zal er misschien in de toekomst gevraagd worden om 
kinderen thuis te laten. Gelukkig is dat nu nog niet aan de orde. De boodschap is, een goede 
communicatie naar de ouders toe om inzichtelijk te maken hoe wij dingen oplossen.  

 
13. Rondvraag / wvttk (Allen) 

- Communicatie (Paul) Paul geeft aan dat ouders teruggeven dat er gebrek aan 
communicatie is. Hij verwijst ouders door maar hij proeft een structureel probleem. Het 
gaat dan vooral om communicatie over de kleinste dingen.  

- Laika: Sandra S. heeft een andere baan gevonden dichter bij huis. Ze stopt bij ons in 
februari. Er komt een vacature om Sandra te vervangen.  

- Elmi: Elmi was geschrokken van de zwarte pieten op school. Laika geeft hier reactie op. 
We hebben met elkaar gekeken welke lijn we aanhouden. Er is nu niet de tijd om het 
gesprek te voeren. We gaan dat later dit schooljaar doen en houden we de lijn van 
Eindhoven aan. Ruim voor de nieuwe sinterklaasronde gaan we hier keuzes in maken.  

- Laika: heeft namens de school een kleine attentie voor de ouder MR-leden voor kerst. 
 

14. Afsluiting (Paul) 
 
 
Actiepunten: 
 

1. Sofie ziet erop toe dat de thema’s pesten, gedrags-/schoolregels: omgang en handhaving 
en veiligheid leerkrachten terugkomt op de agenda wanneer Paul ook aanwezig is  

 


