
                                                                                                   

Notulen MR-vergadering 03-03-2020  
Tijd: 19.30uur 
Plaats: De Watertuin, directieruimte 
 
Aanwezig 
Directie: Annemarie Lange en Jin Raghoebar 
Teamgeleding: Christel van Lierop, Irma Koole (voorzitter) en Cora van Velsen (notuliste) 
Oudergeleding: Carli du Pont en Sohail Ahmed 
 
Afwezig 
Teamgeleding: Marije Vermeren (met berichtgeving) 
Oudergeleding: Esther Bessem (met berichtgeving) 
 
Opening en welkom 
Voorstelronde. 
 
Notulen vorige vergadering 
Schoolplan = ondertekend. 
Het mailadres van de MR is inmiddels gekoppeld aan de MR-leden. 
Affiche voor werving nieuwe MR leden oudergeleding is inmiddels zichtbaar bij de ingangen en wordt 
verspreid via de informatiebrief ouders/verzorgers. Geïnteresseerde ouders/verzorgers zullen voor 
de eerstvolgende  volgende MR-vergadering uitgenodigd worden. 

 Actie: Veiligheidsplan gaat via Jin naar Laura. 
 Actie: Er zijn 4 aanmeldingen die interesse hebben in de functie vertrouwenspersoon. 

Maandag a.s. wordt dit met directie nader besproken en teruggekoppeld. 
 Actie: Social media moet onder de aandacht van het team gebracht worden. Directie zet dit 

als agendapunt op de eerstvolgende organisatorische vergadering. 
 Actie: Cora zet de uitleg van de domeinen in de digitale map MR. 
 Actie: MR uren worden dit schooljaar nog niet gecompenseerd. Directie gaat z.s.m. uitsluitsel 

geven over de wijze van compensatie. 
 
Uitgangspunt is om de MR te laten bestaan uit 4 personen oudergeleding en 4 personen 
teamgeleding. 
Op-/aanmerkingen concept notulen worden door Cora verwerkt en uiteindelijk door Irma verspreid. 
 
Formatieplan 
Met bestuur ASG wordt dit speerpunt nader besproken. 
Roostervrije dagen en studiedagen zullen ondanks 4-daagse schoolweken blijven bestaan. Dit 
schooljaar vielen de stakingsdagen gelijk in de week met de roostervrije dagen. Dit was overmacht. 

 Actiepunt: Directie onderzoekt de mogelijkheden voor studiemomenten op 
woensdagmiddag. 

 
 
 



Begroting 
 Actie: Deze week wordt de begroting door de directie naar de MR verstuurd. Reacties 

kunnen dan vóór 30 maart naar Irma verstuurd worden. Irma koppelt dit dan terug naar 
directie. Begroting wordt dan de eerstvolgende vergadering besproken. 

 
Vanuit de directie 
Mededelingen vanuit de directie wordt voortaan opgenomen als vast agendapunt van de agenda 
MR. 
PBS doelen zijn een speerpunt van school. Zowel team als ouders/verzorgers worden hierin 
meegenomen. Voor nieuwe ouders/verzorgers is mogelijk extra info wenselijk. Bijvoorbeeld middels 
een (extra) ouderbijeenkomst.  
Het plan van buiten spelen is een enkele keer gecommuniceerd naar ouders/verzorgers. Belangrijk 
om dit regelmatig te blijven doen. Bijvoorbeeld middels de nieuwsbrief voor ouders/verzorgers. 
Directiestructuur wordt opnieuw onder de aandacht gebracht. Directie onderzoekt ook de 
(on)mogelijkheden van het huidige team om zo het formatieplan voor schooljaar 2020-2021 zo 
gedegen mogelijk te maken. 
 
Ouderbijdrage 
De ouderbijdrage is en blijft vrijwillig. Mogelijk wordt door het herhaaldelijk vragen naar de betaling 
te veel druk bij ouders/verzorgers gelegd. Is er budget vanuit de gemeente om ouders/verzorgers 
tegemoet te komen? Is betaling in termijnen met automatische incasso voor ouders/verzorgers 
mogelijk? Mogelijk heeft uitblijven van gelden consequenties voor de activiteiten zoals schoolreis. 
Idee wordt geopperd om ook eens leerlingen naar hun wensen te vragen. 

 Actie: Directie gaat eerst inzichtelijk maken wat de stand van zaken wat betreft de betalingen 
zijn. 

 
Coronavirus 
De richtlijnen van het RIVM worden hierin gevolgd. Het plan hierover wordt op bestuursniveau 
gecommuniceerd. Vanuit de leerplicht wordt zonder directe reden geen akkoord gegeven op verlof. 
 
Rondvraag 
Hoe gaan school om met smartwatches? MR vindt dat smartwatches vallen onder telefoons.  
Hoe gaat school om met het verspreiden van Wifigegevens van school aan ouders/verzorgers en 
leerlingen?  
Aan teamleden moet ook gevraagd worden of zij wel/niet op foto willen. 

 Actie: Directie laat deze punten terug komen in een organisatorische vergadering. 
N.B. Op een eerdere lezing over mediawijsheid is informatie niet volledig gegeven. Graag volgende 
keer aandacht hiervoor. 
 
MR-vergaderingen schooljaar 2019-2020 
16 april 2020 19.30uur 
26 mei 2020 19.30uur 
18 juni 2020 19.30uur 
 
 
 


