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Versie 1.0 

OUDERS MR: 
 

  LEERKRACHTEN MR: 

⮚ Jessica van Dijk (voorzitter) 

⮚ Kim Braad (GMR)  
⮚ Rianne Melis (overblijfcontact, 2e secretaris) 

⮚ Kristina ten Heuvel  (vervangend GMR) 

⮚ Jeroen Westerveld (secretaris) 

⮚ Willeke Plantenga 
⮚ Marion Hoeijmakers (vervangend GMR) 

⮚ Sandra Toller (GMR) 

⮚ Yuri Wieten (penningmeester) 

⮚ Jolanda Struyk 

⮚ Marian Koolhaas (Directie) 
 

Afwezig deze vergadering: Rianne, Willeke en Marjan 

 

1. Opening en vaststellen agenda 

Aanvullende items op de agenda:  

● Marian heeft Jessica van te voren bijgepraat en zal namens haar een update 

verstrekken aan de MR. 

2. Ingekomen post, mededelingen en openstaande acties 

Er is een nieuwe jaarplanning vanuit de GMR afgegeven, hierop staat tevens een voorlopige 

datum voor een MR Cursus op 13 november. 

Nieuwe datums voor de MR overleggen schooljaar 2019/2020 moeten worden gepland. 

Jeroen zal een voorstel maken en met Marjan overleggen om deze vast te leggen voor het 

volgende schooljaar. 

G(MR) begroting zal tijdens het volgende overleg worden besproken daar de benodigde 

stukken nu niet beschikbaar zijn. 

3. Lopende zaken 

Laatste update aangaande Werkverdelingsplan / Formatie 2019/2020 / nieuwe rapport:       
De leerkrachten zijn geïnformeerd over de formatie van de nieuwe klassen, de oudergeleiding 
heeft deze nog niet gehad, maar  deze zal komende week bekend worden gemaakt. Yuri 
vraagt hoe het zit met de begroting om de werkdruk bij leerkrachten te verminderen. De 
GMR wordt verzocht dit bij het volgende GMR overleg te bespreken met Rudi en om een 
update te vragen.  
 
Op het nieuwe rapport zal een beoordeling worden gegeven via bolletjes aangaande 
wereldwijs. 
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Enquête Oudergeleiding:  
De enquête vragen zijn grotendeels klaar. Het idee is nu om eventueel dit volgend jaar samen 
met de kennismakingsgesprekken te houden. 
 
Veiligheid op en rond school:  

Er is informatie opgevraagd bij Rudi (Stichting) om de RI&E rapportage van de Stichting te 

verkrijgen. Echter de stichting is hier niet mee bekend. Dit item zal daarom volgend schooljaar 

terugkomen op de agenda. 

Uitbreiding Parro:  

De uitbreiding van Parro is door Yuri opgepakt om de oudergesprekken voortaan via dit 

systeem te plannen. Hij heeft groep 8 gebruikt als proefklas en inmiddels is dit succesvol 

ingezet om de gesprekken voor de rapportgesprekken te plannen. De oudergeleiding geeft 

aan blij en tevreden hiermee te zijn. 

4. GMR 

Geen updates 

5. Rondvraag 

Er is een incident geweest in groep 3 met ouders op het moment dat Marian niet 

aanwezig was. De MR vraagt wie de leiding heeft bij afwezigheid Marjan en wil dit graag 

duidelijk gecommuniceerd zien naar ouders en leerkrachten, zodat men weet wie de 

leiding heeft op momenten dat Marian niet op school is. Tevens wil de MR voortaan 

graag van dit soort incidenten op de hoogte worden gebracht. 

De aanleiding van het incident zou pestgedrag in de klas zijn geweest. Daarom wordt er 

verzocht om tijdens het volgend overleg het anti- pestprotocol van de school te 

bespreken. 

Er wordt afscheid genomen van Jessica die de afgelopen 5 jaar als ouder in de MR heeft 

gezeten en volgend jaar niet langer beschikbaar zal zijn voor de MR. Tevens zal ook 

Rianne de MR verlaten en zal er nog op een later tijdstip een bedankje aan haar gegeven 

worden. 

 


