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Notulen MR-vergadering KBS Alfons Ariens 

d.d. 04-06-2019, 19.30 uur  

 

 

Aanwezig: Annemarie, Bas, John, Ralf, Shirley  

Afwezig:  

Voorzitter: John 

Notulist: Shirley 
 

1. Opening          

We openen de vergadering. John is iets later.  

 

2. Vaststellen agenda         

De agenda is vastgesteld. Geen toevoegingen.  

 

3. Notulen vergadering 04-04-2019 incl. actielijst      

Akkoord. Instemmingslijst kan weg gehaald worden, omdat dit ook altijd terug te lezen is in 

de notulen. De notulen staat op de website.   

 

4. Inbreng directie en team (Bas, Shirley & Annemarie)     

a. Mededelingen. 

• Schoolgids. Op dit moment is Bas nog niet bezig met de schoolgids. Als Bas 

daarmee aan het werk gaat, zal hij de MR een mail sturen met de aanpassingen. 

Zo weet de MR direct waar de veranderingen zitten en kunnen we deze bekijken. 

Na feedback en eventuele aanpassingen, volgt instemming.  

Bas geeft aan dat hij veel positieve feedback krijgt op de schoolgids. Hij wordt als 

prettig leesbaar ervaren.  

b. Jaarplan AA – update. 

Bas heeft een bijeenkomst gehad bij SKO om het schooljaarplan anders in te richten. Hij 

is hierin geïnteresseerd en kijkt hiernaar voor volgend jaar.  

• Didactisch coachen. Volgend jaar gaan we dit traject vervolgen met zes andere 

leerkrachten. Aanstaande dinsdag is de eindpresentatie van de huidige 

leerkrachten, daarin vertellen ze wat hun doel was, wat het proces is geweest en 

waar ze op dit moment staan in hun leerproces. Jan Vermeij blijft ook volgend 

jaar betrokken bij het traject, alleen er is geen gezamenlijke start meer met het 

hele team. Dit is afgelopen jaar geweest. De leerkrachten die dit jaar mee 

hebben gedaan, krijgen een vervolg om hun leerwinsten te borgen, maar ze 

krijgen ook een ondersteunende rol voor de volgende leerkrachten.    

• Schooltijden. Ralf geeft aan alleen maar positieve reacties gehad te hebben. Als 

team en directie is dat hetzelfde. We zijn blij met hoe het traject is verlopen.  

• Samenwerking Prokino. De portokabins voor de BSO e.d. zouden in de 

zomervakantie geplaatst worden, maar er zijn op dit moment geen aannemers 

om ze te plaatsen. Waarschijnlijk gaat dit de herfstvakantie gebeuren.  

Over een jaar of 2 á 3 staat er renovatie in en om de school gepland. Wat precies 
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de invullen daarvan is, is nog niet bekend. Dit moment zal dan ook gebruikt gaan 

worden om de definitieve bouw voor de BSO e.d. te laten plaatsvinden.  

• Update portfolio  

Twee weken geleden is er een brief naar ouders gestuurd met de aanpassingen 

die wij op dit moment gaan doorvoeren. Deze aanpassingen zijn terug te lezen in 

deze brief. We hebben hier nog geen reacties van ouders op gehad.   

Tijdens de studiedag van aanstaande dinsdag wordt er met collega’s gesproken 

over het geven van cijfers e.d.  

Zodra het team daar beslissingen in heeft genomen, worden deze ook 

gecommuniceerd naar ouders. Het portfolio blijft een ontwikkeldocument, dus 

wijzigingen in de toekomst zullen niet uitgesloten zijn. 

c. Vakantierooster en studiedagen.  

We hebben het document vakantierooster en studiedagen bekijken. De studiedagen zijn 

nog even onder voorbehoud, deze worden nog met het team besproken. De vakanties 

staan wel vast.  

We geven aan dat de studiemiddagen qua uren op het moment niet kloppen, omdat de 

pauze is mee geteld. Bas kijkt hier naar. Daarna stuurt hij het door voor instemming. Wij 

zijn al akkoord met het vakantierooster, studiedagen volgen later.  

d. Werkdrukgelden.  

Als school krijgen wij een bedrag vanuit de werkdrukgelden. Als team mogen wij 

beslissen wat hiermee gedaan wordt. Shirley, Annemarie en Bas hebben een voorstel 

gedaan richting het team. MR bespreekt dit voorstel en de feedback die hierop gekomen 

is. Shirley en Annemarie zullen terugkoppeling geven naar directie, zodat de 

werkdrukgelden volgend schooljaar goed ingezet kunnen worden. Na goedkeuring van 

het team geeft de PMR instemming.  

 

e. Formatie.  

Bas neemt de formatie met ons door. Bas ligt de veranderingen toe. Vraag MR: Hoe 

worden de conciërges betaald? De conciërges worden betaald vanuit de 

vrijwilligersvergoeding. Wij gaan akkoord met de formatie. Bas stuurt een formulier voor 

de instemming door.  

Vraag MR: Wanneer wordt de formatie en de klassenindeling gedeeld met ouders? 

Tussen nu en twee weken.  

 

5. GMR (Annemarie en Loes)    

Geen bijzonderheden.     

 

6. Rondvraag          

Geen. 

 

7. Sluiting       

We ronden af. Dit was de laatste vergadering van dit schooljaar. Shirley zal voor/in de 

vakantie een voorstel doen voor data van volgend schooljaar.      
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Actielijst  

Datum  Actie  Door Deadline 

4-4-19 Notulen  en plaatsen op website  Shirley April 2019  

4-4-19 Stukje weekinfo  Annemarie  April 2019  

4-4-19 Ralf aanwezig 11 april ochtend na uitdelen  brief schooltijden  Ralf  11 april 2019 

4-4-19 Instemmingsformulier maken  Annemarie en 

Shirley  

5 april 2019  

 

Rooster van aftreden  

 

Datum  Personeelsgeleding Oudergeleding 

Juli 2020  Ralf Timmers 

Juli 2020 Annemarie Vervoorn  

Juli 2020 Shirley Depenbrock   

Juli 2021  John van Meerveld 

 

 


