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Notulen MR-vergadering 

Vergadering d.d. 14-09-2017 

19.30 uur Stadsweiden 

 

  

Aanwezig:  Ralf, John, Daniëlle, Erwin, Melinda, Carola, Jan, Loes  

Afwezig:  Maarten, Annemarie   

Notulist:  Nurcan  

Voorzitter:  Erwin  

 

 

1. Opening 

Erwin opent de vergadering.  

2. Vast stellen agenda 

We starten met punt 3. de overblijf.   

 

3. Overblijf (Loes) 

Loes deelt in de vergadering de begroting voor het schooljaar 2016-2017 uit. De realisatie is 

minder dan er uiteindelijk is begroot. De vrijwilligersvergoeding is 

een stuk lager i.v.m. minder overblijfkrachten. De pretdag heeft meer gekost dan begroot. 

Dit jaar aangepast i.p.v. de patatdag, was een groot succes.   

We streven er naar de overblijfkrachten te scholen rondom EHBO.   

Loes licht de begroting voor het jaar 2017-2018.   

Vrijwilligersvergoeding is opgehoogd. De Wolderweide heeft de vergoeding opgehoogd.  Dit mede door het 

uitbesteden van de overblijf aan een externe organisatie Lunchkidzz.   

Dit is niet in overleg met overblijf Stadsweiden gegaan.   

  

Om de overblijf aantrekkelijk te maken voor onze eigen overblijfkrachten verhogen we overblijf tot twee 

uur en daarmee ook de vergoeding. De ouders krijgen zo 9,00 euro.   

De lief en leedpot: dit jaar een vergoeding 15 euro per jaar  i.p.v. 35 euro per 

persoon per jaar als bedankje. Lunchkidzz is benaderd. Loes heeft gevraagd naar de taken van 

de functie als overblijfkracht bij deze organisatie en hoe de uren belastingtechnisch worden ingevuld.   

  

Mariëlle Seinen gaat de overblijfkrachten scholen omtrent de Kanjertraining. Overblijfkrachten dienen deze 

bijeenkomsten bij te wonen.   

  

John geeft aan dat de begroting van Drielanden ontbreekt. Er zal geen begroting meer komen voor 

het komend jaar i.v.m. het uitbesteden van de overblijf aan externen, maar de begroting van vorig 

schooljaar moet afgerond worden. Loes is data aan het verzamelen.   
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Loes vraag om goedkeuring van het bedrag per overblijfbeurt 1,16 euro. De MR zal zich buigen over de vraag en 

haar advies terugkoppelen naar Loes.  De MR gaat akkoord met de hoogte per overblijfbeurt. John stelt een 

instemmingformulier op en mailt dit rond. Actie John 

Actie John 

 

4. Notulen vergadering  15-06-2017 en actielijst 

De notulen wordt goedgekeurd. De acties worden nagelopen.   

Vraag: Wat is de rol van de MR wat betreft de hoogte en bestemming van de vrijwillige ouderbijdrage?  

Actie Danielle  

 

GMR 

Vanuit de GMR is er vraag naar personeelsgeleding. Daan Smit heeft in de vorige vergadering aangegeven dat het 

belangrijk is als er een personeelslid bij komt. Dit omdat de onderwerpen grotendeels personeel 

gerelateerd zijn. Vanuit de MT is een oproep gedaan naar leerkrachten.   

  

Sollicitatieprocedure adjunct locatie Stadsweiden  

Er wordt nog gekeken naar een geschikte datum voor een gesprek. Maandag 18 september gaat een brief mee 

met de kinderen waarin wordt toegelicht welke veranderingen (adjunct/opvolger Jan) zullen plaatsvinden.   

  

Continurooster Drielanden 

Carola heeft gepolst bij collega's hoe ze denken over een continurooster. Collega's van de locatie 

Wolderweide kunnen zich erin vinden, maar met een urgente voorwaarde dat de pauzes worden bewaakt.   

Inmiddels is de overblijf uitbesteed aan een externe organisatie genaamd LunchKidz.    

 

5. GMR  

Vacature personeelsgeleding.   

Carola biedt aan om contact te leggen met Daan en hem te vragen de agenda door te mailen. Zij zal deze dan 

rondmailen naar de MR.  Actie Carola  

 

6. Inbreng directie  

Verkeerssituatie Stadsweiden:  

De gemeente heeft geprobeerd de verkeerssituatie rondom de locatie Stadsweiden veiliger te maken. Er wordt 

nog gekeken naar hekken en beplanting in de omgeving.  Het naambord van de locatie Drielanden komt naar 

Stadsweiden en zal op een zichtbare plek opgehangen worden.   

 

Verrijkingsklas:   

De verrijkingsklas is in het leven geroepen om de kinderen die meer/hoogbegaafd zijn uitgedaagd worden en 

nieuwe input krijgen om in de klas verder te kunnen ontwikkelen. Er wordt kritisch gekeken naar welke 

kinderen worden geplaatst in de verrijkingsklas. Dit betekent dat de kinderen die er in (zouden) komen goed 

worden gefilterd en er ook kinderen uit de verrijkingsklas zullen moeten.   

Sonja Geerartz zal op de woensdag de verrijkingsklas op op de locatie Stadsweiden doen.  

 

Verlof:   

De MT is druk aan het passen en meten om de gaten in de formatie te vullen.   

 

Plein onderbouw:   

Door de ANWB is het plein opgeknapt. Bij de hoofdingang is een verkeersplein voor de kinderen.   

 

Gymzaal:   

We hebben nu een gymzaal in de school (oud lokaal groep 2).   
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Mail ouder Wolderweide.   

Erwin vult aan dat er in de (een na) laatste week een mail is ontvangen van een ouder van de locatie Drielanden 

over de verdeling van de groepen. Erwin heeft deze ouder gehoord en gereageerd op de mail. Communicatie 

naar ouders toe was het punt. Ouders ontvingen een brief die veel vragen opriep. 

Na een informatieavond is veel onrust weggenomen. Goed is om na te denken hoe je dit in het vervolg wordt 

gecommuniceerd. Welke criterium houden wij aan?   

 

7. PO in actie  

Jan legt uit dat de leerkracht zelf moeten bepalen wat ze vrijdag 5 oktober willen doen. 

Vanuit de MT wordt niets opgelegd. De MT streeft ernaar dit weekend/komende week ouders te informeren. De 

Alfons Ariëns sluit 5 oktober haar deuren en zal zo deelnemen aan de staking. Op de studiedag van 27 september 

(locatie SW) wordt gekeken naar de invulling van deze dag voor de leerkrachten.  

8. Bezetting MR 

Er is een reactie op de vacature oudergeleding Stadsweiden. Erwin neemt contact op 

de ouder die zich kandidaat stelt. Actie Erwin  

 

De oudsten krijgen een stembiljet mee en deze moet aan het eind van de week ingeleverd worden bij de 

leerkracht. Alvorens de verkiezing komt er een stukje in de weekinfo. Een idee is om via de Parro app 

ouders te attenderen om te stemmen?  Actie Nurcan  

  

Hoe gaan we dit schooljaar verder met de MR? We spreken af dat de MR dit schooljaar in deze vorm verder zal 

plaatsvinden.   

  

 

We streven er naar om de voorbespreking per mail te doen. We vragen bijvoorbeeld of het jaarplan al 

is gerealiseerd en daar leggen wij ons eigen jaarplan naast en stellen onze vragen aan de MT.   

Agendapunt In reng dire tie  zou dan veranderen in die onderwerpen. Zo kunnen we ingaan op 

alles waar we vragen over hebben. Deze voorbespreking willen we zo'n twee weken van te voren doen. Nurcan en 

… pakken dit voor de komende vergadering op. Actie Nurcan & John?   

 

Stukje weekinfo Actie Nurcan   

Formeel jaarplan Actie Ralf    

Verslag schooljaar 2016-2017 Actie Erwin   

 

9. Vergaderrooster 2017-2018 

Een aantal leden hebben het rooster niet ontvangen. Wordt opnieuw gestuurd. Actie Nurcan  

GMR MR 

18 september Donderdag 14 september Stadsweiden 

27 november Dinsdag 21 november Drielanden 

29 januari Donderdag 18 januari Stadsweiden 

26 maart Dinsdag 20 maart Drielanden 

25 juni Donderdag 21 juni Stadsweiden 
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10. Stukje MR nieuwe website 

Stukje nieuwe website wordt bekeken. We spreken af dat een van ons dit op zich neemt, het stukje aanpast en dit 

naar Marianne stuurt. Actie Carola  

 

11. Rondvraag 

Nurcan: graag stuurt zij de notulen via Word Online zodat de aanpassingen direct voor een ieder zichtbaar is en 

het geen dubbel werk is voor iedereen. De vraag is om dit uit te proberen met deze notulen.   

Carola: voor de officiële opening willen we een actie doen onder het motto van de opening van de nieuwe school. 

De opbrengst daarvan gaat voor een deel naar een goed doel en een deel naar de school. 

De actie heet Kaart in actie. De kinderen maken zelf kaarten en deze worden verkocht.   

Erwin: Maarten heeft gemaild over het aanstellen van LB functies. Hoe is dat gecommuniceerd naar het 

team. Carola reageert dat het in het team is besproken. De leerkrachten kunnen 

solliciteren op de vacature op een LB functie.   

  

Erwin sluit 21.56 u de vergadering   
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ACTIELIJST NAV MR VERGADERINGEN 

Nr Datum  Actie  Door Deadline 

 Sept 17 Stukje website over de MR aanpassen en naar Marianne mailen Carola September 2017 

 Sept 17 Advies kosten per overblijfbeurt terugkoppelen Loes  John September 2017 

 Sept 17 Uitzoeken rol m.b.t. hoogte & ujitbesteding verijwillige 

ouderbijdrage 

Daniëlle November 2017 

 Sept 17 Contacten met Daan Smit over onderwerpen GMR Carola  November 2017 

 Sept 17 Ouder kandidaat MR lid SW benaderen Erwin September 2017 

 Sept 17 Ouders attenderen verkiezing MR via Parro Nurcan Oktober 2017 

 Sept 17 Stukje weekinfo Nurcan  September 2017 

 Sept 17 Schrijven van het formele jaarplan Ralf November 2017 

 Sept 17 Schrijven van het verslag schooljaar 2016-2017 Erwin  November 2017 

 Sept 17 Voorbespreking directie  Nurcan & ? Oktober 2017 

81 Mei 2016 In mei met OV de hoogte en bestemming van de vrijwillige 

bijdrage afstemmen. 

Secretaris mei 2017 

82 Mei 2016 Agenderen schoolgids voor MR vergadering mei 2017 t.b.v. 

instemming MR 

Secretaris mei 2017 

 Juni 2017 Collega´s uitnodigen deel te nemen aan de GMR  Carola  September 2017 

 Juni 2017 Sollicitatieprocedure in kaart brengen  Annemarie  Juni/augustus 2017 

 

 

 

 

OVERZICHT GEGEVEN MR ADVIES EN INSTEMMING 

 

Nr Datum  Onderwerp  Advies/instemming 

1 10-12-2014 Financiële begroting 2015 Instemming 

2 22-01-2015 Overblijfbegroting 2015 Advies 

3 17-03-2015 Gewijzigde organisatiestructuur van de school Advies 

4 02-07-2015 Vakantie rooster 2015/2016 Instemming 

5 02-07-2015 Schoolgids 2015/2016 Instemming 

6 02-07-2015 Schoolplan 2015-2019 Instemming 

7 02-07-2015 Formatie 2015/2016 Instemming 

8 17-11-2015 Financiële begroting 2016 Instemming 

9 11-01-2016 Overblijfbegroting 2016 Advies 

10 30-06-2016 Gezonde school Instemming? 

11 30-06-2016 Schoolgids 2016-2017 instemming 

12 30-06-2016 Vakantie rooster 2016/2017  instemming 

13 04-11-2016 Overblijfbegroting 2017 Advies 

 

Rooster van aftreden 

Jaartal van aftreden
i
 Personeelsgeleding Oudergeleding 

2017  John van Meerveld 

2018 Nurcan Bayindir 

Melinda de Graaf 

Erwin Bommerson 

2019  Daniëlle te Kaat 

Ralf Timmers 

2020 Carola Delen 

Annemarie Vervoorn 

 

 

                                                           
i
 Met Jaartal an aftreden  ordt einde s hooljaar edoeld. 
 


