
AANWEZIGHEID
Jeannette	(V)
Isabelle
Lianne
Mirjam

Ivo
Marjan
Mark
Charles

Antoinet	(tot	20:45) START:	19:30	- EIND:	21:23

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;
47.	Mirjam	|	Klimaatbeheersing	|	kort	bevestiging	briefje	naar	GMR	Om	probleem	te	bevestigen	

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	
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
46.	L(MR)	|	evaluatie	van	ingezette	werkdruk	middelen	>	brengt	de	inzet	verlichting	en	zou	inzet	
moeten	worden	aangepast?

Toelichting
Welkom

Mededelingen Korte mededelingen vanuit de directie

Beleid en uitwerking 
organisatie

Bijlage beleid en 
uitwerking organisatie

Formatie Directie vraagt om advies voor de te formeren groepen Bijlage volgt woensdag
Vijf gelijke dagen model Directie zal ons informeren over de stand van zaken Enquête overblijven

Onderzoek andere 
schooltijden

Vraag vanuit de GMR 
klimaatbeheersing

Vanuit de GMR is de vraag gekomen hoe de klimaatbeheersing 
op school is. Wat doen en wat moet er verbeterd worden

Communicatie Bijpraten over de stand van zaken

Speerpunten MR: 
Engels
Rondvraag

*Blauwe	agenda	punten	zonder	Directie	

Welkom Diverse afmeldingen, tevens afmelding directie (door omvoorziene omstandigheden)

Mededelingen 
(door voorzitter)

Jubileumdag
• Draaiboek voor de “jubileumdag” is gemaakt.
• Op 28 Jan zullen alle kinderen een persoonlijke uitnodiging krijgen en zal een 

aankondiging in de weekinfo komen naar de ouders.
• 3 feb komt een extra Efteling dag communicatie
• Schema gemaakt ivm begeleiding per groep per aantal leerlingen waarvoor veel 

begeleiders nodig zijn.
• Ouders kunnen zich als begeleider tot 7 feb aanmelden. Daarna zal eventueel een 

loting plaatsvinden op 10 februari. MR is gevraagd aanwezig te zijn bij de loting
Beleid en 
uitwerking 
organisatie

Naar volgende vergadering

Formatie • Vergadering spreekt over de huidige groepen 4 en de prognose voor de komende 
jaren (zie vraag in rondvraag).

• Gevoel is dat meerdere kleinere klassen een positieve uitwerking zal hebben op de 
kinderen komend jaar

• Er is de intentie om de drie groepen te handhaven kijkend vooruit. Tevens kan het 
zijn dat de situatie verandert en terug geschakeld kan worden naar 2 groepen per 
groeps niveau 

Vijf gelijke dagen 
model

• Standpunt bepaald dat de huidige situatie blijft. 
• De informatie verkregen geeft wel aanleiding om naar verbeterpunten te kijken om 

de TSO naar een hoger niveau te tillen.
• Volgende stap is een enquête via de TSO medewerkers. Deze feedback is ook 

belangrijk.
• Advies is om ook eens naar de feedback te kijken per groepen (of split dependance 

and hoofdgebouw).
• De directie zal door moeten pakken met de verbeterpunten, waarnaast 

waarschijnlijk ook een voorstel zal komen in verband met de financiele situatie naar 
volgend (budget) jaar (daar 5 gelijke dagen een mogelijke oplossing zou kunnen 
zijn om de kosten onder controle te houden).

• Zou huidige werkgroep omgezet moeten worden naar “werkgroep verbeter 
tussenschoolse opvang”? TC zou het bespreken (komende donderdag).

Vraag vanuit de 
GMR 
klimaatbeheersin
g

• De MR stemt in om met een aantal voorbeelden de vraag van de GMR te steunen 
en aan te geven dat de klimaatbeheersing niet in orde op het hoofdgebouw (en 
eventueel op de Dependance). Mirjam zal kort briefje maken voor de voorzitter

Communicatie • December een enquete gehouden onder het personeel. Huidige waarding is een 
7,2. Volgende meetpunt is de jaarlijkse MTO in Mei.

• Er wordt goed gekeken naar de huidige feedback en als team wordt gewerkt aan 
het verbeteren van communicatie. 

• Elkaar wordt nu ook meer aangesproken op communicatie verbeteringen.
Speerpunten MR: 
Engels

• Vanuit leerlingen raad zijn is groep 6 ondervraagd. Deze gegevens worden 
besproken met TC bovenbouw en directie. De kernvraag is; waarom willen de 
leerlingen van groep 6 zo graag Engels? 

• Tevens verder meenemen hoe de docenten groep (bovenbouw) tegen de Engelse 
taal ontwikkeling aankijken.  

Rondvraag • Hoe is de situatie in Groep 4? Zou goed zijn om een terugkoppeling te krijgen via 
directie (vb: verbeteringen en vervolg activiteiten). Hoe kan het bewegen in die 
groepen kunnen worden gewaarborgd? Hebben de huidige interventie’s de 
gewenste uitwerking? 

• Staking: 
• hoe werkt dat process: (1) Rondvraag met enquête naar docenten, (2) 

afhankelijk van % zal het CvB een besluit geven (3) staking. Docenten die 
niet gaan staken, gaan op school diverse taken uitvoeren, waar de gehele 
school van zal profiteren. 

• Er is een mogelijkheid van een onderwijscafe om tussen 13:00 - 14:00 uitleg 
te krijgen, waarom docenten kiezen om te staken. Zeer leuk idee, keuze van 
tijdstip zou onhandig gekozen zijn. 
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