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OUDERS MR:

LEERKRACHTEN MR:

⮚ Kim Braad (voorzitter)
⮚ Kristina ten Heuvel (GMR)
⮚ Jeroen Westerveld (secretaris / vervangend GMR)

⮚

Marion Hoeijmakers (GMR)
⮚ Yuri Wieten (penningmeester)
⮚ Jolanda Struyk (GMR)
⮚ Marian Koolhaas (Directie)

Afwezig deze vergadering: nvt

1. Opening en vaststellen agenda
Er wordt verzocht een tekstuele wijziging aan te brengen in de notulen van 7 oktober aangaande
de overdracht van leerlingen dossiers naar andere scholen dit volgt een vast protocol waarbij de
schoolleiding moet aftekenen voor de overdracht.
2. Ingekomen post, mededelingen en openstaande acties
Cursus (G)MR: Op 13 november zal de jaarlijkse (G)MR cursus worden gehouden. Jolanda en
Jeroen geven aan dat ze hier aan gaan deelnemen. De cursus aanmelding voor de DvD
(Jolanda/Jeroen) is reeds gedaan.
Website DvD: Op de website van de DvD staan nog oude activiteiten en foto’s die terug gaan tot
en met 2014. Dit zou een conflict met de AVG kunnen geven en waarschijnlijk zullen deze terug
gebracht moeten worden waarbij foto’s ouder dan 1 of 2 jaar verwijderd worden.
3. Lopende zaken
Schoolplan:
Het schoolplan wordt besproken en hier is verwarring in hoeverre de oudergeleiding hier
inspraakrecht heeft. De leerkracht geleiding gaat dit in ieder geval met het rest van het team en
Marian verder bespreken waarna dit wederom wordt besproken met de MR.
Enquête mogelijkheden:
Vanuit de stichting komt er een enquête waarbij we als school zullen aansluiten ipv een eigen
enquête te houden.
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Veiligheid op en rond school:
Er is onduidelijkheid waar de verantwoordelijkheid voor het opstellen van het RI&E ligt. Er is een
Pestprotocol op de site stichting OOK en deze zal ook op de website van de DvD komen.
Schoolgids:
Er zijn 2 versies van de Schoolgids in omloop. Kim heeft reeds haar input gegeven op een van de
schoolgidsen. Als vervolg actiepunt zullen we moeten opnemen dat de oudergeleiding dit
document samen met een leerkracht of directielid gaat updaten gedurende dit schooljaar.
Staking 6 november/ communicatie:
MR oudergeleiding spreekt zich uit dat de communicatie vanuit de schooldirectie naar hun niet
helemaal duidelijk was in hoeverre de kinderen betrokken zouden worden in de
stakingsactiviteiten. Er zijn een paar klachten binnengekomen dat niet alle ouders het fijn vonden
dat de kinderen hierin werden betrokken, terwijl de meeste ouders het ook weer geen probleem
vonden.
4. Nieuwe items
MR regelement updaten:
Er zijn verschillende MR documenten die herzien zullen moeten gaan worden gedurende dit
schooljaar.
Schoolkrant alternatief en mogelijkheden
Er is aangegeven dat de schoolkrant zal stoppen vanwege beperkte hoeveel FTE en hoge kosten.
MR oudergeleiding geeft aan dat zij dit graag zouden willen behouden en draagt opties aan voor
behoud zoals bijvb: Een kopie per gezin; 1x per jaar uit brengen ipv 2x per jaar
5. GMR
Er zijn verschillende punten die de MR graag besproken zou zien worden in het GMR overleg. Een
aantal items aangaande financiën zou in de financiële rapportages te vinden moeten 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
Geen
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