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Datum  : woensdag 18-09-19 

Waar  : Kamer naast directie 

Aanvang  : 19.30 uur 

 

 

Aanwezig        :          Ouders: Aukje Aben, Sandra Thiessen, Patrick Geelen 

                                   Leerkrachten: Ellen van de Ven, Gaby van Berlo 

   Directie: Roland van der Steen, Ger Yntema 

Afwezig           :  Diana Kusters, Daniëlla Senden 

 

Agenda vergadering MR  dd 18-09-2019 

 

1. Opening en vaststellen agenda 

Momenten van vergaderingen staan vast, momenten van overleg doen we indien nodig, 
evt voorafgaand aan vergadering. 
Afspraak: Patrick stuurt een concept agenda rond voor elke vergadering, aanvullende 
punten kan iedereen per mail sturen of last minute invoegen. 

 

2. Welkom aan nieuwe directeur Roland van der Steen en nieuw MR lid Gaby van 
Berlo 

 

3. Ingekomen en uitgaande post 

Zakboekjes MR aangekomen en uitgedeeld. Ellen heeft de boekjes voor Diana en Daniella. 

Cursus MR Ton Verhiel (secretaris GMR) 

 

4. bespreking concept vergaderdata schooljaar 2019-2020 

• 24 okt gaat niet door 

• Cursus Ton, afspraak maken en mail uitsturen dat iedereen kan aansluiten bij 
interesse. Patrick mailt een aantal data door. 

• 13 mei wordt 27 mei 

• 25 juni (musical data navragen) 

 

5. afhandeling oudervragen m.b.t. unit 4/5 

Facebookbericht groep 4/5, doordat de leeracht van 4/5 na de eerste week gewisseld is 
met de leerkracht uit de flexibele schil. Ze zijn op gesprek geweest bij Ger en daarna bij 
Roland.  

Afspraak met ouder: als er iets is, eerst naar Roland en mochten ze er nog niet uitkomen 
dan vervolgstappen. MR leden graag op de hoogte brengen van communicatie bij 
conflicten. Ouders benaderen ons en wij weten anders niks.  

ISY GROEP Aanmaken MR. Dan zien wij het ook meteen. 

 

6. taakverdeling MR leden 

Gaby notulant  

Patrick voorzitter 
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7. bespreking werkzaamheden / speerpunten MR / activiteitenplan MR 2019-2020 

Ton Verhiel vragen naar act plan MR van andere school. Eerst onderzoeken 

Daarna stap zetten. Innovo heeft deze wijziging ingezet, maar geen info verstrekt aan 
onze MR 

 

8. Speerpunt toezien op kwaliteit onderwijs 

Finetuning onderwijs ivm 25% nieuwe mensen. Ao blijft lopen, doelen worden 
nagestreefd, maar met ruimte voor aanpassingen. Leerproces. Wordt door collega’s 
ervaren en gevoeld. Rustpunt in ao bereikt tov vorig jaar, waarin de kinderen ook rustig 
kunnen werken. Er is een verdeeld team, er worden stappen gemaakt, maar we zijn er 
nog niet.  

Idee: succeservaringen van leerkrachten of kinderen delen (Isy) 

Afspraak: pmr leden moeten het stukje werkdruk ook mee oppakken en zoeken naar 
oplossingen. MR kijkt kritisch  

 

9. Agenda volgende vergadering 

 

10. Rondvraag/ extra punten 

• Donderdag 3 okt vrije middag kinderen. Op Isy even tijd vermelden. Kinderen gaan 
om 12.00 naar huis. Bij andere studiedagen etc. Altijd even reminder op Isy 

• Pauze-toezicht vraag van Aukje: 

Twee punten 

- In de grote pauze worden er veel conflicten niet opgemerkt door de overblijfouders. 
Waardoor ouders niet op de hoogte zijn van wat er nou echt gebeurd is.  

- Afhandeling van het incident was bezwaarlijk. Er werd niet grondig genoeg uitgezocht 
wat er gebeurd was.  

Opties continurooster nog eens overwegen en communiceren naar leerkrachten en 
ouders. 

Afspraak: Ger en Eveline overleggen nog eens met de overblijf mensen over het 
toezicht (waar gaan ze staan) en de afspraken over incidenten en afhandeling.   

Uiteindelijke acties Roland en Ger worden teruggekoppeld naar MR. 

• Punten Ellen:  

Vrijdag studiedag, Ellen wil aangeven dat er iemand met ervaring uit MR nodig is. 
Marjolijn evt. Ivm afwezigheid Daniella en geen ervaring Gaby. 

Werkverdelingsplan moet opnieuw ter tafel. Was niet akkoord bij stemming. Het oude 
plan is niet meer geldig. Nog niet duidelijk wat er aangepast dient te worden.  

Afspraak: Google forms uitzetten naar iedereen. Anoniem, met ruimte voor 
opmerkingen. Indien nodig nog op plenaire vergadering bespreken. 

 

• Formatie Roland en Ger: Begroting (fulltime directeur begroot), functie Eveline 

Gefinancierd vanuit reserves school. Innovo gaat bijbetalen mochten er tekorten 
ontstaan.  

 

• Nog geen nieuwe leerkracht voor Eddy. RTC baandomein staat open. Volgende 
week facebook 

• Vervanging Daniella: nog niemand. Monique geeft aan dat het nu op dit moment 
goed gaat. Minst slechte oplossing.  
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• Roland bericht mondzorg gehad. Tandartsen kunnen de kinderen op school, tijdens 
schooltijd, het gebit komen controleren. Uit GGD onderzoek blijkt dat de 
mondgezondheid in zuid Limburg heel laag is. Ouders krijgen dan de keuze wat ze 
ermee doen. Klassenorganisatie is moeilijk realiseerbaar. Wat vinden de ouders? 
Belangrijk is goede communicatie over wat de bedoeling is naar de ouders toe. 
Toestemming ouders is sowieso nodig. 

Idee: ouders of MR leden stellen tijdens introductiegesprek vragen.  

Afspraak: We wachten vervolggesprek af en nemen dan een beslissing. 

• Gesprekscyclus: wordt nu vraag gestuurd vanuit personeel. Ontwikkelgesprek uit 
initiatief vanuit medewerker. 

 

 

 

 

 


