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Versie 1.0 

OUDERS MR: 
 

  LEERKRACHTEN MR: 

⮚ Kim Braad (voorzitter)  
⮚ Kristina ten Heuvel  (GMR) 

⮚ Jeroen Westerveld (secretaris / vervangend GMR) 

⮚ Marion Hoeijmakers (GMR) 

⮚ Sandra Toller  

⮚ Yuri Wieten (penningmeester) 

⮚ Jolanda Struyk (GMR) 

⮚ Marian Koolhaas (Directie) 
 

Afwezig deze vergadering:  nvt 

 

1. Opening en vaststellen agenda 

Voortaan zal elke MR vergadering beginnen met een besloten vooroverleg van 30 minuten tussen 

de MR leden. Na afloop hiervan zal Marian aanschuiven. 

2. Ingekomen post, mededelingen en openstaande acties 

Nieuwe samenstelling GMR: Dit schooljaar zullen er nog maar 3 ouders en 3 leerkrachten in de 

MR zitten. Voor Sandra zal dit de laatste vergadering als MR lid zijn. De nieuwe taakverdeling in de 

MR wordt besproken en is hierboven terug te vinden. 

Financiën: Er is nog steeds onduidelijkheid over de financiën van de MR, zoals wat het beschikbare 

budget is. In de GMR zal dit ter sprake worden gebracht. 

Cursus (G)MR: Op 13 november zal de jaarlijkse (G)MR cursus worden gehouden. Jolanda en 

Jeroen geven aan dat ze hier graag aan deelnemen. De cursus aanmelding voor de DvD zullen 

door Jeroen worden gedaan.  

Website DvD: Sandra heeft het beheer over de website en Jeroen zal hierin ondersteunen om het 

oudergedeelte zoals de MR tab bij te werken. Het heeft de voorkeur om de school website 

voortaan alleen voor formele zaken te gebruiken. Updates vanuit de klassen naar de ouders zullen 

voortaan alleen nog via Parro en Facebook worden gedaan. 

Oudernieuws: deze zal blijvend 2 wekelijks door Marian naar de ouders worden gemaild. 
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3. Lopende zaken 

Laatste update aangaande Werkverdelingsplan / Formatie 2019/2020 / nieuwe rapport:        
 
De samenstelling van de groepen zijn nu helemaal compleet en alle vacatures voor dit schooljaar 
zijn ingevuld. Er zijn veel nieuwe leerkrachten begonnen en iedereen heeft inmiddels zijn draai 
kunnen vinden. 
 
Het MR verdelingsplan moet voortaan duidelijk zijn voor het einde van het schooljaar (staat 
voortaan op de MR agenda tijdens het een na laatste en laatste overleg). 
 
Het onderwerp rapporten zal verder worden besproken tijdens het MR overleg in februari. Echter 
zullen er dit schooljaar naast de gebruikelijke kennismakingen en rapport gesprekken ook 
vrijblijvende 10 minuten gespreksmogelijkheden zijn voor ouders in de maand november. 
 
Enquête Oudergeleiding:  
Er is een voorstel om dit in de eerste week van januari te gaan doen. 
 
Veiligheid op en rond school:  

Er is informatie opgevraagd bij de Stichting om de RI&E rapportage van de Stichting te verkrijgen. 

Echter de mensen die we tot op heden hebben gesproken zijn hier niet mee bekend. Dit zal 

tijdens de GMR besproken moeten worden, net zoals het Pest-protocol. 

4. Nieuwe items 

Het Schoolplan/jaarverslag/schoolgids zullen voor het einde van de week (13/10) naar alle MR 
leden worden gemaild. Marian vraagt of alle MR leden dit willen doornemen; Dit alles had in 
oktober klaar moeten zijn, echter de MR zal nu eerst nog moeten kijken of zij kunnen instemmen 
met het nieuwe schoolplan en de schoolgids. Om dit zo spoedig mogelijk te bespreken zal het MR 
overleg van 2 december naar 11 november worden verplaatst. 
 
Het leerlingenvolgsysteem Parnasys wordt even kort besproken zoals o.a. wat er hier in grote 
lijnen wordt vastgelegd per leerling. Bij overdracht van deze informatie van leerlingen naar 
nieuwe scholen moet er een speciale procedure worden gevolgd die veel tijd in beslag neemt. 
 
Er is een voorstel om de schoolpanel datum op 20/1 te houden en de ouderenquête gedurende 
de eerste week van januari.  
 
De MR heeft vernomen dat men wil stoppen met de schoolkrant en wil graag meer info van de 
organisatie van de schoolkrant wat dit gaat betekenen. Dit vanwege het feit dat er ook is 
aangegeven dat de schoolkrant misschien in een nieuwe vorm zoals een blog doorgang gaat 
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vinden. Een van de oorzaken zou zijn dat men de schoolkrant niet meer van deze tijd vindt en dat 
de kosten van het drukken van de krant erg hoog zijn. 

5. GMR 

Het eerste echte GMR overleg zal plaatsvinden op 11 december 2019. Openstaande punten 

die de MR hier graag besproken wil zien zijn: 

• Veiligheid op en rond school (inzage RI&E van de stichting) 

• Pest-protocol 

• Beschikbare budget MR 

• Update van Rudi voor begroting GMR voor vermindering werkdruk: ‘Is het volledige 

bedrag voor de DvD reeds ingezet?’ 

6. Rondvraag 

Er wordt verzocht aan Marian of ze ook wat meer zichtbaar kan zijn voor de ouders in het 
hoofdgebouw aan de kant van groepen 4 en 5 en niet alleen aan de kant van de kleuters. 
 

 


