
 

 

Notulen van  de vergadering 16-01-2017 

Aanvang: 19.45  uur. Eindtijd: 21.45 uur. 

Voorzitter: Manon 

Notulen:  Leona 

 

1.Opening en ingekomen post (postmap).  

Inventarisatie punten voor rondvraag aan John  

 In de Mr magazine stond Informatie over schooltijden, nu niet relevant omdat de vraag niet 

echt bij team of ouders leeft. 

 Oudervragenlijst: vermelden dat je bij meerdere kinderen het oudste kind in gedachte houdt. 

Vermelden dat de resultaten anoniem zijn.  Dit hebben we vorig jaar ook al aangegeven.  

 2. Directie:   

 

Jaarrooster, dit ging o.a. over de begroting, die komt in maart op de agenda 

 

Cao: actiepunten n.a.v. scholing op 10 januari2017.     

 De 3 items die vervolg zouden moeten krijgen zijn:  

werktijdenregeling, inzetbaarheidsschema, taakbeleid 

 Taakbeleid, wat hoort wel en niet in de opslagfactor. Hoe zit het met terugkomen? Op 

teamniveau is het duidelijk maar is het ook op individueel niveau duidelijk?  

Er moet eerst een beleidsstuk zijn dat door PMR goedgekeurd is voor mensen ingevuld 

gaan worden.  

 Vergaderingen  en onderwerpen 

maart begroting, werktijdenregeling, inzetbaarheidsschema ,  

mei: beleidsstuk taakbeleid, 

juni : dit is al een volle agenda 

 

Vraag van Manon:  

In de mailwisseling bleek wat onduidelijkheid over de cursusinfo (CAO en begroting i.v.m. folder 

Dyade) die aangevraagd zou worden. Is dit in de vergadering goed besproken? Blijkbaar was dit niet 

duidelijk maar het is goed gekomen.   

Groep 2: stand van zaken 

Verslag van procedure, de start verloopt goed.  

 

Eerste ervaringen met ouderportaal: uitwisselen ervaringen.  

Er zijn verschillen tussen de groepen qua zichtbaarheid van resultaten. 

Veel mensen hebben gegevens aangepast.  



Ouders moeten nog wennen 

Het is  nog beperkt qua informatie, dit kan later nog uitgebreid worden. 

Er zijn ouders die binnenlopen naar aanleiding van wat ze gezien hebben op het ouderportaal. 

Misschien nog een keer een reminder in de nieuwsbrief. 

Het zou kunnen dat ouders nu anders reageren op de rapporten nu ze al inzicht hebben in resultaten. 

 

Begroting:  

Begroting gaat per schooljaar, we agenderen dit in maart. Dan de punten van Manon (cursusavond) 

meenemen. MR heeft geen instemming op de begroting wel adviesrecht. 

 

Schooljaarplan: 

De aangepaste versie staat in de dropbox. Alle punten zijn verwerkt.  

Voor komend schooljaar is de planning als volgt:| 

26 juni moet het schooljaarplan goedgekeurd worden. Het is logisch om het schooljaarverslag eerst 

te doen, dan kunnen we de link zien met het schooljaarplan.   

Besluit:26 juni is het deel van het schooljaarverslag klaar dat van toepassing is op het schooljaarplan.  

 

Rondvraag voor John: - 

Vrije middag op 22 december. Hoe is hier door ouders op gereageerd? is het wenselijk dat school zo 

een vrije middag aankondigt? Kan hier niet beter aan het begin van het schooljaar goed naar gekeken 

worden? John geeft aan dit nu bewust niet in de MR besproken te hebben omdat het kort dag was.  

We geven aan dat het jammer was dat de MR niet minstens geïnformeerd was. Zeker omdat je er als 

MR lid wel op aangesproken wordt, het mag wettelijk gezien ook niet.  

6 december een gewone lesdag  is bij veel ouders minder goed ontvangen. Dit allemaal meenemen in 

de jaarplanning van volgend schooljaar.  

Ook geven we  aan dat het feit dat er geen kinderen op school waren in de middag, niet wil zeggen 

dat ouders makkelijk opvang konden krijgen/er geen problemen mee hadden. Ouders worden min of 

meer voor het blok gezet.  

Besluit: we bekijken de jaarplanning kritisch op vrije momenten voor de leerlingen. Als er iets 

verandert gedurende het jaar raadpleegt  John de MR 

GMR: bespreekpunten vanuit agenda / notulen?  

Navraag over Plusklas bovenschools, die is dit jaar opgestart en alleen voor groep 5 

 

Tot hier John aanwezig.  

Terugkoppeling bijgewoonde OV vergadering  

De OV neemt mee dat de manier van stemmen niet ideaal was.  

Er komt een roulatiesysteem het ene jaar sportdag/koningsspelen andere jaar Weijkensdag 

Hoe de besluitvorming geweest is, is niet helemaal helder. 

De vraag is of er wel kleinschalig aandacht voor de Koningsspelen kan zijn (in de groep) 

 Wat communiceren we naar MT ?            

Vraag MR koningsspelen: kleinschalig? (i.v.m. aansluiten bij belevingswereld van de kinderen) 

Data, vrije dagen, jaarplanning 

Werktijdenregeling, (terugkomen in vakantie bijvoorbeeld…) 



 

Wat communiceren we naar ouders / nieuwsbrief?        

We promoten het ouderportaal in de nieuwsbrief 

 

Rondvraag MR. 

Nieuwsbrief: De toon was de laatste keer erg belerend, misschien letten op de manier formuleren. 

Aanbod CNV: Voor 800 euro zijn we een jaar lang lid, we hebben daarvan al 500 euro betaald. 

Gezien het feit dat we expertise missen op het gebied van financiën en we misschien in het najaar 

nog wel wat willen organiseren, willen we dit jaar graag lid worden. Wel even nagaan of het niet 

automatisch doorloopt. 

Frisse school? Agenderen volgende keer 

 

 

Onderwerp Actie Wie 

Oudervragenlijst vermelden dat je bij meerdere 
kinderen het oudste kind in 
gedachte houdt. Vermelden 
dat de resultaten anoniem zijn. 

John 

Avond CAO 3 onderdelen inplannen die 
vervolg moeten krijgen 

Will en Manon 

Ouderportaal Reminder in mail John 

Schooljaarverslag 26 juni is het deel van het 
schooljaarverslag klaar dat van 
toepassing is op het 
schooljaarplan. Ook het 
schooljaarplan is dan als het 
goed is af 

John 

Jaarplanning Meenemen in jaarplanning bij 
studiedagen sint en kerst 
 
Raadplegen MR bij wijzigingen  

Will en Manon agenderen 
 
 
John 

Communiceren naar MT Koningsspelen 
Jaarplanning 
Studiedagen voor aanvang 
schooljaar 
Rol MT en PMR 

Will 

Communiceren naar ouders Ouderportaal nogmaals 
promoten in nieuwsbrief 

 

Begroting  in maart aanleveren John 

Nieuwsbrief Communiceren naar team 
manier van schrijven (niet 
belerend) 

Will 

CNV Abonnement van 1 jaar 
afsluiten 

Will 

Frisse school Agenderen volgende keer Manon/Will 

CAO Doornemen ivm taakbeleid en 
werktijdenregeleing 
 

PMR 



 


