
Besluitingenlijst	MR
2019-03	Vakantie	Rooster	2019-2020	|	MR	instemming	gegeven	
2019-04	schoolgids	&	kalender	tekst |	MR	instemming	gegeven,	met	een	aantal	kleine	correcties.
2019-04	Werkverdeling |	MR	(docenten)	heeft	instemming	gegeven.
2019-09	Jaarverslag	MR	2018-2019 |	MR	heeft	document	aangenomen

ACTIES	lopende	vergadering;
42.	Directie	|	Mogelijkheden	voor	aanvraag	van	een	budget	van	10K	(Correctie;	1174,00	euro).	Waar	zou	de	school	dit	
voor	kunnen	aanvragen?
43.	Directie	|	Delen	kaderbrief	met	de	MR	als	deze	beschikbaar	komen
44.	Directie	|	Een	validatie	moment	ivm	formatie	komend	schooljaar	ivm	de	klas	4	naar	5	(en	3	naar	4)	ivm	leerlingen	
ontwikkelingen
45.	Directie	|uitgewerkt	plan	i.v.m.	Jubileum	programma

Vorige	ACTIES		MR	vergaderingen	(gesloten	acties,	verdwijnen	van	de	lijst	in	de	volgende	notulen)
37.	Agenda	MEI	2020	|		Plan	van	Aanpak	- Risico	Inventarisatie	en	Evaluatie
38.	Charles	|	korte	notitie	naar	GMR	ivm	schoonmaak	(heeft	onze	aandacht,	blijft	een	pijnpunt)
39.	Jeannette	|	Agenda	in	nieuw	schooljaar;	overblijven	verbeterplan.
40.	O(MR)	|	nadenken	over	(creatieve)	acties	om	de	aandacht	te	krijgen	ivm	Parkeer	mogelijkheid	-
41.	Communicatie	- Intern	leerkrachten	&	naar	Extern	(ouders)	als	Speerpunt	inbrengen	

Onderwerp Toelichting Bijlage
Welkom en even voorstellen1.

Jaarrekening inos met 
toelichting

2. informeren Jaarrekening inos

Resultaat Spoorzoeker 20183. informeren De Marap bespreking	en	de	uitwerking	van	het	jaarplan	2018.	Een	groot	document	
waarin	je	op	het	tabblad	2018-2019	moet	kijken	voor	afgelopen	jaar.	Op	tabblad	
2019-2020	staat	het	jaarplan	voor	dit	schooljaar.

De resultaatrekening van het 
overblijven 2018-2019 en van 
de educatieve reizen

4. Bespreekpunt: tekortover
blijven en educatieve 
reizen

resultaatrekening

Personele bezetting5.

Schoonmaak6.

Communicatie7.

Speerpunten MR8.

Jaarverslag MR9.

Rondvraag10.

AANWEZIGHEID

Jeannette	(V)
Isabelle
Lianne
Mirjam

Ivo
Marian
Mark
Charles

Antoinet START:	19:30	- EIND:22;15	

Onderwerp Notulen

Welkom en even 
voorstellen

1. Marjan wordt welkom geheten.•

Jaarrekening inos
met toelichting

2. (Extreem) positief resultaat. Diverse zaken hebben zich sneller uitgewerkt. Overige verklaringen zijn in het 
ingediende document ‘Leerwijzer resultaat 2018’ uitgewerkt. Kanttekening wordt gemaakt dat er een (extreem) 
overrealisatie van 1,5 millioen euro ten opzichte van de 2018 begroting is gemaakt. Wens is vanuit de MR om 
de opvolging van de verdeling te mogen ontvangen.

•

Resultaat 
Spoorzoeker 
2018

3. MARAP 2018-2019;
Het spelling  onderdeel wordt verder niet in deze hoedanigheid opgenomen. Een andere vorm is 
voorgesteld in 2019-2020.

•

MARAP 2019-2020;
Geheel plan is doorgelopen verbale uitleg.•
Schermtijd voor snappet/chromebook afspraken. Tevens besproken over het begeleiden van gebruik van 
mobiele telefoon. 

•

Verzuim beleid besproken; korte discussie heeft plaatsgevonden tijdens de vergadering i.v.m. 
ziekteverzuim en diverse kort en lang afwezigen. Tevens relatie gemaakt naar het inzichtelijk houden met 
groepsgrootte en leerlingen achtergrond. Als laatste is de open vraag gemaakt: wat is het verschil tussen 
druk en stress(?)

•

De 
resultaatrekening 
van het 
overblijven 

4.

2018-2019 en van 
de educatieve 
reizen

Het overblijven is hoger (uitgave) uitgevallen dan verwacht. Er is gekozen om in 2019 de verhoging nog niet 
door te belasten aan de ouders (ongeveer -6K). 

•

Het educatieve reizen programma; Idee wordt aangedragen ivm Educatieve reis te koppelen aan het 20 jarig 
jubileum. MR staat open voor de suggestie en vraag een volledig uitgewerkt voorstel (vb; planning / budget)

•

Personele 
bezetting

5. • Er is gekeken naar de personele uitgangspunten.De personele uitgangspunten zijn ten opzichte van 
afgelopen jaar nauwelijks gewijzigd. Dit jaar is er voor gekozen om twee grote groepen 4 te maken en twee 
groepen 3. Er is een leerkracht extra voor de ondersteuning voor de groepen 3 en 4 bij onder andere 
rekenen en lezen op niveau. Een groep 4 heeft dit jaar een lastige start. Er is een kritische kanttekening 
geplaatst vanuit de oudergeleding. Er wordt gevraagd om voor het komende schooljaar ook goed te kijken 
naar combinatie van factoren. Denk aan leergebieden en ook gedrag van kinderen. Kan je dan niet beter 
3 kleinere groepen maken. Klassen dus minder groot en bepaalde combinaties van leerlingen meer uit elkaar 
houden. In een van de groep(en) 4 is een gedrags ondersteuning persoonspecialist ingezet. Groep 4 heeft een 
lastige start gehad. Er is extra ondersteuning ingezet voor de groep en de leerkracht. Voor de ouders van de 
betreffende groep wordt een extra informatieavond georganiseerd.
Initiële voorming van de formatie Voor volgend schooljaar geeft ruimte voor 18 full timers. In januari 2020 zal 
een definitief plan worden afgestemd.

•

Schoonmaak6. Directie geeft positieve terugkoppeling over de huidige resultaten. Vanuit de leerkrachten komen wisselende 
geluiden. Duidelijk signaal vanuit MR, dat leerkrachten nu duidelijke feedback dienen te geven, middels het 
afgesproken proces. Het is nu het moment om er vol boven op te zitten (als in: Nu optreden, of verder 
accepteren).

•

Communicatie7. Voorzitter geeft update ivm opvolging van het MTO. Diverse zaken zijn ondertussen opgepakt en vooruitgang 
is geboekt. Zal regelmatig terug komen op de vergadering om te blijven toetsen. 

•

Speerpunten MR8. Wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering•

Jaarverslag MR9. Aangenomen, gelieve aandacht vanuit de gehele groep bij verdere controles vanuit de groep.•

Rondvraag10. Groep 4 > is er voldoende begeleiding?•
Voorstel is om de agenda verder voor te bereiden. Bij de blijlages direct vragen te ontvangen van directie (en 
andersom als we als MR onze speerpunten voor te leggen).

•

2019	September	23
Sunday,	22	September	2019 20:45


