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Verslag MR-vergadering  
Datum: 07-11-2017 
 
Aanwezig: Gerry Leppink (GL), Ingeborg Teeuwsen(IT), Janet Vlemingh(JV), Gerben Schuyzeman(GS), 
Merijn de Vries(MdV - voorzitter), Mark Luesink(ML - verslag) 
 
1. Opening en mededelingen 

Iedereen wordt welkom geheten. 

Speciaal welkom aan Maddy Bovens uit de GMR van stichting IJsselgraaf. 
 

2. Bezoek vanuit de GMR, Maddy Bovens 

Maddy stelt zich voor en geeft aan waar de GMR zich mee bezig houdt. Ouders die interesse 
hebben voor de GMR worden uitgenodigd om zich te melden. Aan het einde van het schooljaar 
vertrekken twee GMR leden. 
 
GMR probeert proactief te zijn. Bij diverse beleidsgroepen binnen IJsselgraaf schuiven ze aan.  
GMR heeft veel gesproken over passend onderwijs en kleine scholen beleid. 
 
GMR volgt de ontwikkeling van IKC op de voet, waar met Spelenderwijs wordt samengewerkt. 
Dat de Plattenburg samenwerkt met Kindernet is met voorzitter van college van bestuur bepaald 
en heeft de GMR geen invloed opgehad.  
 
De GMR avond wordt geëvalueerd en verbeterpunten aangedragen voor het volgende jaar. 
 
Gevraagd wordt aan de GMR hoe ze aankijken dat op schoolniveau het IJsselgraaf beleid kan 
afwijken (als voorbeeld wordt bv de invulling van de meivakantie genoemd)? Een ander 
voorbeeld is de samenwerking met Spelenderwijs, terwijl de Plattenburg samenwerkt met 
Kindernet. De GMR geeft aan dat het altijd zoeken is naar een balans tussen wat op IJsselgraaf 
niveau geregeld moet worden en wat op schoolniveau. Alles wat op meerdere scholen 
betrekking heeft wordt op IJsselgraaf niveau besproken. 
 
Pauzetijden van het personeel in het vijf-gelijkendagen model is nog steeds een punt van 
aandacht. Op geen enkele IJsselgraaf school blijkt dit goed geregeld. De MR vraagt of dat een 
punt is die de GMR zou kunnen behandelen? Maddy geeft aan dat ze dit gaat bespreken binnen 
de GMR. 
 

3. Notulen 19-09-2017 en actielijst 

De aktielijst is doorgenomen en bijgewerkt.  
 

Notulen zijn vastgesteld en worden op de website geplaatst. 
 

4. Nieuws vanuit het team 
 
De vragenlijst over personeelstevredenheid wordt deze week opnieuw uitgezet. De bibliotheek is 
vandaag feestelijk geopend door Fred Dix. De MR heeft €170,- aan bijgedragen. 

 
De MR zal navragen of dit bedrag niet door de school bekostigd kan worden. 
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De OR is bezig met nieuwe fietshesjes. De MR vraagt zich af of er nog geld over is van de 
sponsorloop? Wat is er met de opbrengst allemaal al gedaan? Dit punt zal voor de volgende 
vergadering op de agenda komen. 

 
5. MR jaarverslag 2017-2018 
 

Het MR jaarverslag wordt tekstueel iets aangepast en vastgesteld. Deze kan op de website 
worden geplaatst. 
 

6. MR activiteitenplan 2017-2018 
 
Aan welke eisen moet het activiteitenplan voldoen? MLu zoekt de informatie hierover op. 
 
Voor de volgende vergadering zal er een nieuw concept activiteitenplan opgesteld worden. 
 

7. Mail Wim m.b.t. komst kippenfarm in Wehl 

 

Er zijn plannen dat aan de Broekhuizenstraat een kippenhouderij met 65000 kippen komt. Een 

van de omwonenden is in actie gekomen en heeft contact gezocht met de beide basisscholen. 

 

De MR is van mening dat dit niet een taak is van de oudergeleding van de MR, maar de 

verantwoordelijkheid van de directie van de school. Dit kan door bezwaar aan te tekenen bij de 

gemeente.  

 

8. Uitvoering nieuwe MR reglement 

MdV en MLu zullen voor de volgende vergadering met een lijst komen met de wijzigingen die het 
nieuwe reglement met zich meebrengen. 

9. PR/Communicatie 

Geen nieuws te melden. 

   
10. Agendapunten volgende vergadering (09-01-2018) 

Sponsorplan is door RvdL afgekeurd. De MR is hier teleurgesteld over. JV zal het sponsorplan aan 
de MR doorsturen ter beoordeling. Als de MR het intern over de inhoud eens zal is zal MdV een 
reactie naar RvdL formuleren. 
 
Pestprotocol kon niet op de agenda komen voor deze vergadering, omdat deze eerst door het 
team nog moet worden besproken. 
 
De volgende punten zullen op de agenda komen voor de volgende vergadering: 

• Begroting de Plattenburg 

• Jaarplan 

• Uitslag enquête werkdruk 

• Activiteitenplan 

• Pestprotocol 

• Uitvoering nieuwe MR reglement 

• Besteding opbrengst sponsorloop  
  



3 
 

11. Rondvraag 

IT: Waarom staat de begroting niet op de agenda? Hierover heeft de MR adviesrecht. Zal voor de 
volgende vergadering op de agenda komen. 
 
IT: De MR is uitgenodigd voor de kerstborrel op donderdag 21 december. 
 
GS: Hoe zit het met de verlichting op het schoolplein en het afsluiten van de school buiten 
schooltijd? De MR vindt nog steeds het niet veilig genoeg. Dit is volgens de MR niet verantwoord. 
Mlu maakt een opzet voor een mail aan RvdL met dit vraag om dit op korte termijn op te lossen. 
 
GS: Wanneer moet er duidelijkheid zijn over het verlengen van de MR zittingstermijn? Dit moet 8 
weken van te voren zijn, dus in de vergadering van maart moeten de verkiezingen op de agenda 
komen. 
 
 
 
 

 

 

Aktie lijst n.a.v. vergadering d.d. 07-11-2017 
 

Nr. Onderwerp Eigenaar Datum Afgerond 

1 Mailen MR notulen voor op de website Mlu 07-11-2017 Ja 

2 Jaarverslag op website Mlu 07-11-2017 Ja 

3 Eisen activiteitenplan Mlu 07-11-2017 Nee 

4 Uitvoering nieuwe MR reglement MdV/Mlu 07-11-2017 Ja 

5 Sponsorplan beoordelen door MR Allen 07-11-2017 Ja 

6 Mail verlichting schoolplein Mlu 07-11-2017 Ja 

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

 


