
Notulen MR-vergadering 17 mei 2018 20.00 uur 

1. Opheffen Schoolcommissie (update)  
Op 16 mei heeft een vergadering met de commissie plaatsgevonden.  
Er is een voorstel voor het opmaken van het Nonnenfonds voorgelegd.  
Ron heeft alle namen ter opheffing KvK inschrijving verzameld en zal hen 
aanschrijven. Hij maakt ook de laatste stand van zaken op. Volgt nog 
afscheidsetentje. Pagina is van website gehaald. 
 

2. Communicatie School > ouders (update) 
Concept beleidsstukken van de Stichting volgen zo spoedig mogelijk. 
Naar het lijkt zal Parro als informeel communicatiekanaal worden 
gebruikt. De website is al geschoond van foto’s met het oog op de 
inwerking tredende wet AVG. Er wordt een melding omtrent privacy 
geplaatst in de schoolgids, ouders dienen nog te worden aangeschreven 
over het maken en plaatsen van foto’s bij schoolreisjes. 
 

3. Integraal Huisvestingsplan (update) 
Initiële aankondiging door de MR in de laatste nieuwsbrief klaarblijkelijk 
goed gelezen. Naar het lijkt wacht men af tot de plannen concreter 
worden. Er zijn geen nadere ontwikkelingen te melden vanuit gemeente 
of stichting. Afgesproken wordt dat Jeannette aanspreekpunt blijft voor 
de MR en vinger aan de pols houdt bij de stichting. Steven informeert of 
er proactief een subcommissie moet worden gevormd, die al nadenkt 
over eisen en wensen. Voor nu wordt besloten concretere plannen af te 
wachten en allereerst Paul uit te nodigen voor de laatste vergadering om 
het proces en de eerdere ervaring binnen de stichting met 
verbouw/nieuwbouw nader toe te lichten.  
 

4. Communicatie GMR-MR (beschikbaarheid stukken) 
Er is een reactie van de GMR ontvangen: technisch is het nog niet 
mogelijk stukken met ouders te delen, dit wordt nader onderzocht. De 
stukken dienen voor nu via het personeel te worden verkregen. Elsabeth 
en Ria controleren of deze inderdaad voor het personeel beschikbaar zijn 
en zullen deze bij gelegenheid doorsturen.  
Op 14 juni vindt een GMR-MR vergadering plaats, Hubert vraagt nadere 
details op en stemt afvaardiging nader af. 
 



5. Besteding werkdrukgelden 
Het onderwerp is eenmaal binnen team het besproken.  
Na de brainstorm en een bezinningsperiode is bedacht een 
onderwijsassistent in te zetten. Daarnaast is behoefte aan 2 
evenementencoördinatoren (omwille van samenwerking en continuïteit, 
te betrekken uit eigen geleding à 2x 0,1 FTE) 
Een klein deel wordt volgens het voorstel ingezet ten behoeve van 
coaching. De P-MR adviseert positief over het voorliggende plan. 
 

6. Vaststellen Huishoudelijk Reglement, update GMR reglement 
HR wordt in de vergadering vastgesteld, de update van het GMR 
reglement moet nog worden opgevraagd. 
 

7. Vaststellen volgende vergaderdatum (ipv 12 juli, musical groep 8) 
De laatste vergadering van dit schooljaar vindt plaats op 10 juli. Hubert 
zal dit aan de stichting doorgeven en de aanwezigheid van Paul 
verzoeken. 
 

8. Rondvraag 
• Hubert filosofeert hoe onze zichtbaarheid onder de ouders kan 

worden vergroot en eventuele zaken die leven boven water 
kunnen worden gekregen. Ria stelt voor een korte introductie te 
houden tijdens de informatieavonden begin aankomend 
schooljaar. Elsabeth suggereert een teamfoto te laten maken en te 
laten aanplakken. 

• Jeannette: geen punten. 
• Elsabeth: geen punten. 
• Ria legt een opzet voor, die zij heeft gemaakt voor het houden van 

een  ouderpanel. Deze wordt enthousiast ontvangen. Hoewel Ria 
uittredend lid is, toont zij zich graag een panel te helpen 
organiseren.  Het initiële plan is tweemaal per jaar een panel te 
organiseren, te beginnen met een pilot aankomend najaar. Ria 
informeert of beoogd gespreksleider Gertjan eind oktober/begin 
november beschikbaar is.  
Indien dit het geval is wordt een  vooraankondiging in laatste 
nieuwsbrief van dit schooljaar geplaatst. 



• Steven informeert hoe de opvolging Ria in de P-MR wordt 
aangepakt. Jeanette meldt dat de vacature wordt aangekondigd in 
team, eerst open en dan gericht. Ze verwacht in de volgende 
vergadering over mogelijke opvolging te kunnen berichten. 

• Steven merkt op dat de jaarlijkse toedeling van gelden (formatie) 
niet geagendeerd of besproken. Jeanette meldt dat er weliswaar 
geen wijzigingen zijn, maar deze alsnog aan de MR zal zenden. 
 
 

Actielijst     Wie   Status 

Opheffen Schoolcommissie  Jeannette  Zie item 1 

 

Details GMR-MR vergadering  Hubert  Zie item 4, opgevraagd 
opvragen        Afvaardiging regelen 

 

Verkrijgen update     Hubert  Zie item 6, opgevraagd 
Huishoudelijk Reglement GMR 

 

Informeren Stichting m.b.t.  Hubert  Zie item 7, 
laatste vergadering      geïnformeerd 

 

Delen formatieoverzicht    Jeannette  Zie rondvraag, 2018-
2019         ontvangen 


