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Notulen		
MR	vergadering	22-05-2018	
	
1.	Opening	
Erik opent de vergadering en heet speciaal Annechien welkom. Erik geeft een korte toelichting op de 
MR en daarna stelt iedereen zich voor.  

 

2.	Adviesaanvraag	nieuwe	directeur	
Inge is afgevaardigde geweest van de MR tijdens de Benoemings Advies Commissie(BAC) voor de 
benoeming van de nieuwe directeur. Inge licht de gevolgde procedure toe: er zijn 11 externe reacties 
ontvangen, hiervan zijn vijf op papier geschikte kandidaten uitgenodigd voor een eerste gesprek. Uit 
deze voorselectie zijn drie kandidaten gekomen die voorgelegd zijn aan de BAC middels een 
sollicitatiegesprek. De BAC heeft twee van de kandidaten unaniem afgewezen en één kandidaat 
unaniem als benoembaar aangemerkt. Het vervolg is dat deze kandidaat een assessment ondergaat 
en dat referenties gecheckt worden. Vervolgens zal aan de MR advies gevraagd worden voor de 
benoeming. De MR besluit om hier positief op te adviseren aangezien de procedure juist gevolgd is 
en de BAC unaniem een besluit heeft genomen. 

 

3.	Notulen	&	acties	
De notulen van de vorige vergadering (24 april 2018) worden goedgekeurd en kunnen op de website. 

Acties: 
• Mieske heeft de error op de website naar de notulen gecontroleerd. Deze is opgelost. 
• Mail opstellen naar PCOU ivm meivakantie door Erik, deze actie is nog niet gereed Erik 
• Paula communiceert groepsindeling aan ouders, staat op de planning voor de volgende dag.  
• Agendapunten aanpassen door Miguel zijn gereed 

 

4.	Formatieplan	/	indeling	klassen	/	taakbeleid	
De formatie is bijna rond, er zijn nog twee openstaande plekken die ingevuld moeten worden. De 
groepsindeling van de kleuters wordt de dag na de vergadering verstuurd, aangezien deze over vier 
kleuterklassen verdeeld moeten worden. De overige groepen blijven (los van zittenblijvers) 
ongewijzigd. Er wordt aangegeven dat er positieve geluiden gehoord worden over de klassen, de 
verwachting is dat de meeste ouders hier blij mee zullen zijn.  

Het taakbeleid is nog niet gereed en zal de volgende vergadering gedeeld worden. 
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5.	Werkdrukplan	
Vanwege extra geld dat beschikbaar is gekomen voor het verlagen van de werkdruk moet een 
werkdrukplan opgesteld worden. Dit plan is kort door Chantal (bovenbouwcoordinator) toegelicht in 
een vergadering. Er zijn ideeën, deze staan nog niet op papier. Er wordt gedacht aan het aantrekken 
van een extra vakleerkracht voor gym, aan een onderwijsassistent of uitbreiding van de 
administratieve ondersteuning. Dit plan krijgt nog vervolg en zal dan ook in de MR besproken 
worden.  

In het kader van de werkdruk wordt de vraag gesteld of Paula voldoende ondersteuning heeft 
gekregen. Het bestuur heeft externe ondersteuning toegezegd zodat de bouwcoordinatoren extra 
tijd kregen om Paula te ondersteunen. Door de leerkrachten wordt aangegeven dit niet gezien te 
hebben. Erik gaat navragen bij Paula of ze voldoende ondersteuning heeft.  

6.	Cultuurplan	
Mieske vertelt kort dat het project muziek impuls volgend jaar gecontinueerd wordt. Dit plan zal 
uitgebreider besproken worden in september. 

7.	AVG	
Ook school moet voldoen aan de nieuwe privacy-wetgeving. Er is nog geen functionaris aangesteld 
door het college van bestuur. Wel is er een pilot geweest op een andere school en van deze 
ervaringen wordt geleerd. Belangrijk is dat hier aandacht voor is. Mieske zal samen met Paula een 
mail opstellen met informatie voor de ouders.  

8.	Rondvraag	/	wvttk	
Vanuit de Kinderraad is vanuit het project duurzaamheid de wens gekomen om afval beter te 
scheiden. In juni gaat de Kinderraad de klassen langs om dit te promoten. Er zit echter ook een 
praktische kant aan afvalscheiding: wie gaat ervoor zorgen dat de verschillende stromen (papier, 
glas, plastic, etc) op de juiste plek terecht komen? Aan de MR wordt de vraag gesteld om mee te 
denken. De MR denkt dat een oproepje in het H&W een betere plek is, dan dat de MR specifiek kan 
helpen bij deze vraag. Linda gaat aan Jolanda vragen wat ze precies nodig heeft. 

Aan Annechien wordt gevraagd of ze nog vragen heeft en of ze zich verkiesbaar wil stellen. 
Annechien is positief. Erik zal nog bij de andere kandidaat navragen of zij zich ook verkiesbaar wil 
stellen, dan zullen er verkiezingen volgen. Erik zal dan het programma van de vorige keer opzoeken. 

 

Nieuwe	actielijst	
• Mail opstellen naar PCOU ivm meivakantie door Erik Erik 
• Navragen Paula of ze voldoende ondersteuning heeft Erik 
• Navragen Jolanda wat ze nodig heeft voor afvalscheiding Linda 
• Mail opstellen met Paula met daarin informatie voor de ouders over de AVG. Mieske 
• Navragen MR kandidatuur en eventueel programma verkiezingen Erik 
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