
MR 2019-04 

 

Aanwezig zijn: Marloes, Janneke (notulist), Margot(voorzitter laatste keer), Jimmy, Ricky, 

Gianna, Sebastiaan en Martje sluiten 1e x aan 

 

Afwezig: Nicole en Maartje 

 

Notulen: 13 juni 2019 

 

 

1. Opening: 

Sebastiaan en Martje worden welkom geheten en introduceren zich. We hebben 1930u 

eerst nog samenzijn gehad met de OR.Robert heeft tevredenheidonderzoek besproken en 

de nieuwe website samen met de OR. Start MR vergadering om 20u. 

 

2. Vaststellen agenda: 

marloes; jaarverslag op 1 datum aangepast, goedkeuring van MR hebben. Graag opnemen 

in agenda 

Martje en Sebastiaan(heeft al aangegeven het te willen doen) laten voor 21 juni weten via de 

mail of ze zich aanmelden bij de MR 

 

 

3. Vaststellen notulen 7mei jl. 

Jimmy; bhv’ers hoe zit dat. Ricky geeft aan dat er een calamiteitencoordinator via taakbeleid 

komt die start in nieuwe schooljaar. 

Gianna is voor de laatste keer ook aanwezig. Nicole sluit eventueel bij herstel volgend jaar 

weer aan. Zo niet, dan nieuw MR lid vanuit de leraren 

 

 

4.Binnengekomen en uitgaande post 

Behoudens de ontvangen informatie mbt deze vergadering, zijn er geen stukken gepasseerd 

 

5.Vanuit de directie: 

 

Concept vakantierooster en studiedagen; kamp in begin van het jaar naar dezelfde lokatie. 

BSOT bijeenkomsten, verschillende partijen die sluiten dan aan. 20 mei studiedag met hele 

team naar externe partij. teamvergaderingen zijn weg gepland volgens het taakbeleid. 

Toetsweken in juni met avondvierdaagse niet handig, ricky neemt het mee in overleg met de 

scholen in Nijmegen. MR stelt de vak vast. 

 

Zorgplan en SOP: vaststelling MR gedaan 

 

Meerjarenplan (WMK) 2019-2023: instemming. In concept afgerond, de aanpassingen 

moeten nog doorgevoerd worden en dat moet in augustus klaar zijn. De 1e vergadering van 

nieuwe schooljaar moet die dan besproken worden in de MR. 

Jimmy geeft aan dat pag 40 de prioritering van de kwaliteitszorg nader bekijken nog in de 

controle en borging 



Jimmy geeft aan dat bij pag 7 in het WMK , bijlagen wijkmonitor bijgevoegd. Het causale 

verband tussen de kenmerken van het kind en het uitzetten van actie, beleid. 

 

 

 

Analyse tevredenheid ouders; robert heeft samen met de OR gepresenteerd 

 

Personele ontwikkelingen en formatie; suzanne heeft zoon Raf gekregen en zit in verlof nu. 

Vervanging van juf lies en nicole blijft ook komend schooljaar. Groep3 saskia wilt wel graag 

blijven, maar ricky heeft gevraagd voor 4 dagen.  

Formatie; tekort van 0.38. Bestuur wilt natuurlijk 0.0 maar wilt wel meebewegen en dan blijft 

er 0.15 over. Daar gaat het bestuur mee akkoord. Robert gaat ook drie dagen lesgeven, 

gymlessen blijven bij hem.  

Dit wordt in de laatste schoolweek gecommuniceerd. 

 

 

Werdrukakkoord en taakbeleid nav evaluatie 11juni; MR moet tekenen,maar het taakbeleid 

moet nog worden aangepast daarna tekenen. Personeel is akkoord. Juf annemarie wordt in 

het taakbeleid meegenomen met tekenlessen voor de leerlingen, vrije tijd voor leraar. 

Eventmanager uren worden opgesplitst in 2 leraren en er wordt nu gekeken of dat er ook 

een ouder bij betrokken dient te worden 

 

Stava leerplein; 

het is goedgekeurd en het is besteld. We starten het nieuwe schooljaar met een mooi nieuw 

leerplein. 

 

Planning MR volgend schooljaar: we plannen nu alleen de 1e vergadering aangezien nog 

niet duidelijk is wie er in de MR plaatsneemt vanuit de ouders en leraren. maandag 23 sept 

eerste vergadering en dan maken we planning voor de rest van het jaar ook nav de 

jaarplanning van de MR en de taakverdeling. 

 

 

6. Pest protocol: waarom op de agenda. Maartje graag meer inkleden wat de bedoeling 

ervan is. MR heeft er al mee ingestemd 

 

 

7. Verkiezingen: sebastiaan wilt graag aansluiten bij MR en bij twee kandidaten zullen er 

verkeizingen zijn. Na de zomervakantie zullen er dan verkiezingen komen. Bij 1 kandidaat 

dan zal er een voorstelstukje gemaakt worden voor in de nutsbul 

 

 

8. Highlights Nutsbul afstemmen: 

MR en OR zijn gezamelijk gestart 

De nieuwe website wordt in de feestweek gelanceerd 

Analyse besproken van tevredenheid van zowel ouders kinderen als leerkrachten, 

verbeterpunten zullen in de komende jaarplannen mee worden genomen. 

formatie is nog niet rond en zal tzt bekend worden gemaakt 



twee geinteresseerden voor de MR zijn aangesloten en beslissen voor 21juni of zij willen 

deelnemen 

Zorgondersteuningsplan en schoolplan zijn goedgekeurd 

 

 

9. Rondvraag: 

Niemand had een vraag 

 

 

10. Afsluiting: we nemen afscheid van Margot, Ricky bedankt en de OR komt ook nog een 

bloemetje brengen 

 

 


