
Notulen MR-vergadering 9 november 20.00 uur 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering.  

De notulen van de vorige vergadering worden besproken en geaccepteerd.  

 

2. Communicatie met GMR 

De Secretaris van de GMR heeft alle MR’s een mail gestuurd met de vraag 

mee te denken over hun communicatie. In de vergadering wordt besproken 

welke (verbeter)punten kunnen worden aangedragen. Hubert heeft een 

concept reactie gestuurd aan onze MR, waarna een formeel antwoord kan 

worden ingezonden aan de GMR. 

 

3. Planning Studiedagen 

De ouderleden van de MR zijn informeel bevraagd over de methodiek 

achter het plannen van studiedagen. 

Jeannette legt uit dat deze in het voorgaande studiejaar door de MR worden 

bekrachtigd. De planning is allereerst afhankelijk van de scholingsvraag en 

de daaraan gerelateerde beschikbaarheid van de trainer. Bezien vanuit 

werkbare dagen is gepoogd de last eerlijk te verdelen over bijvoorbeeld 

begin van de week vs. eind van de week, maar ook vrijvallende uren in 

onderbouw vs. bovenbouw. Ook is er een aantal informele en formele 

regels in acht te nemen (geen 2 studiedagen achtereen respectievelijk niet 

meer dan 7 gebroken weken in een studiejaar). De belangrijkste overweging 

is kort gezegd “balans”. Omdat dit onderwerp breed (onder ouders) lijkt te 

leven wordt besloten hier in een nieuwsbrief aandacht aan te besteden. 

 

4. Staking 12 december in relatie tot studiedag 14 december  

Het ultimatum aan de overheid verloopt 5 december. De MR gaat er van uit 

dat er wordt gestaakt en de leerkrachten weer mee willen doen. Elsabeth en 

Ria zullen informeel bij de collega’s navragen of daar inderdaad weer animo 

voor is.  

Bij de vorige staking heeft het Bestuur, dat achter de stakingen staat, 

aangegeven door te betalen. Jeannette informeert of dit weer het geval is. 

Omdat 2 dagen later al een studiedag gepland staat, zal vooraf helder 

(moeten) worden gecommuniceerd dat de school op beide dagen gesloten 



is.  Jeannette vraagt alvast aan Partou of dagopvang weer wordt verzorgd, 

om dit proactief in de communicatie mee te kunnen nemen. 

 

5. Rondvraag  

Jeannette: geen opmerkingen. 

Ria:  

 Status schoolcommissie? Jeannette heeft contact gezocht, nog geen 

reactie.  

 Afscheid Sven? Jeannette en Ria sturen een mail. 

Elsabeth: geen opmerkingen 

Hubert: geen opmerkingen 

Steven:  

 Cursus MR (Steven, Elsabeth, Hubert)? Trainingen nabij in de gaten 

houden. Hubert maakt hier een (actie)punt van; 

 Verzoek aan eenieder ontwikkelingen op gebied van nieuwbouw te 

delen, ook tussen formele vergadermomenten in. 

 

Actielijst     Wie     

Opheffen Schoolcommissie  Jeanette    

Opheffen TSO     Jeannette/Daniel  

Reglement MR rondsturen  Ria     

Komst CvB navragen   Hubert 

Voorstel reactie aan GMR   Hubert 

Afscheid Sven    Ria/Jeannette 

MR cursussen dichtbij   Hubert 


