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Verslag MR-vergadering  
Datum: 30-01-2018 
 
Aanwezig: Gerry Leppink (GL), Ingeborg Teeuwsen(IT), Janet Vlemingh(JV), Gerben Schuyzeman(GS), 
Rineke van der Leij (RvdL), Merijn de Vries(MdV - voorzitter), Mark Luesink(ML - verslag) 
 
1. Opening en mededelingen 

Iedereen wordt welkom geheten. 

De MR wordt bedankt voor de bijdrage aan de opening van de nieuwe bieb. 
 

2. Notulen 07-11-2017 en actielijst 

GL vraagt zich af of er nog een terugkoppeling van het bezoek van de GMR? Mlu stuurt een mail 
aan de GMR. 
 
Een mail over de verlichting van het schoolplein is reeds verstuurd. Dit is gelijk opgepakt door 
Wim.  
 
De aktielijst is doorgenomen en bijgewerkt.  

 
Notulen zijn vastgesteld en worden op de website geplaatst. 
 

3. Nieuws vanuit het team 
 
Alle personeelswijzigingen hebben in de nieuwsbrief gestaan.  
 
Een nieuwe 3e kleutergroep is gestart. 
 
De MR heeft een mail van RvdL ontvangen over de komst van Adrie Pontfoort. 

 
4. Sponsorplan 
 

De MR leden zijn van mening dat het een mooi inhoudelijk beleidsstuk is. Het advies van de MR is 
om hier door de school uitvoering aan te geven. 
 

5. Pestprotocol 
 
De MR geeft zijn complimenten over het nieuwe pestprotocol. Opgemerkt wordt of de ouders 
ook nog geïnformeerd moeten worden als er gepest wordt in de klas, zodat die thuis dit kunnen 
bespreken. Het landelijke protocol is aangehouden en aangenomen wordt dat dit in overweging 
is meegenomen om dit niet te vermelden. 
 

6. Planning en voorbereiding MR verkiezingen 

 

Voor de volgende vergadering moeten we een planning gereed hebben voor de te houden 

verkiezingen. 
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7. Uitvoering nieuwe MR reglement 

MdV en MLu hebben een lijst samengesteld met de wijzigingen die het nieuwe reglement met 
zich meebrengen. 

RvdL schuift bij de vergadering aan. 
 
8. Nieuws vanuit de directie 

De Plattenburg heeft extra formatie gekregen, omdat er nog gelden beschikbaar waren voor het 

passend onderwijs binnen Stichting IJsselgraaf. RvdL heeft hier een aanvraag voor gedaan. Deze 

is toegekend voor 2 dagen in de week bovenop de formatie. Dit loopt tot 1 augustus 2018. 

Structureel is bovenop de formatie Adrie erbij gekomen. Dit wordt bekostigd door de Stichting. 

Ze zal als extra IB’er ingezet gaan worden op de Plattenburg. 

Mogelijk kunnen we volgend jaar gelijk met 12 groepen starten. Het lijkt erop dat alle moeite die  

de laatste jaren in het schoolgebouw, en de samenwerking met Kindernet, is gestopt zich nu 

uitbetaald in de vorm van nieuwe aanmeldingen. 

RvdL vraagt naar de GMR avond. Op verzoek van RvdL zal Mlu de mailwisseling met de GMR 

doorsturen. 

RvdL heeft nog een aantal aanvullingen op de notulen: 

- RvdL geeft uitleg over de financiële middelen binnen de Plattenburg n.a.v. de bijdrage 

van de MR voor de opening van de nieuwe bieb.  

- RvdL zoekt uit wat er nog over is van de opbrengst van sponsorloop. 

RvdL wordt gevraagd naar de ongelijkheid van de meivakanties binnen Stichting IJsselgraaf. Dit 

heeft alles te maken het vijf-gelijke-dagen model. Volgend jaar heeft de Plattenburg meer ruimte 

om langer vakantie te geven en/of meer studiedagen in te plannen. De MR vraagt zich af of deze 

keuze samen met het team wordt gemaakt. RvdL komt erop terug als de vakantieplanning voor 

het nieuwe schooljaar gepland wordt. 

De MR vraagt naar de pauzetijden van de leerkrachten. Het blijft lastig om een half uur pauze te 

organiseren voor de leerkrachten.  

De schoolbegroting kan voor de volgende vergadering niet op de agenda. Door een langdurig 

ziekte bij de stichting is deze nog niet gereed. 

Er is weinig commentaar gekomen van ouders op de recente staking. 

 

9. Terugkoppeling agendapunten 4,5 en 7 

 

- Sponsorplan 

Het sponsorplan is volgens RvdL te formeel en past niet in deze vorm in de schoolgids. De MR 

geeft aan dat dit niet ook zo bedoeld is. Het sponsorplan is een beleidsstuk. Het is nu de taak 

van de school hier invulling aan te geven. De MR stelt voor om een sponsorcommissie op te 

richten. 
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- Pestprotocol 

De MR stemt in met het pestprotocol. 

 

- Uitvoering nieuw MR reglement 

RvdL geeft toelichting op het nieuwe MR reglement. Er blijft onduidelijkheid bestaan over 

wie nu wordt verstaan onder het ‘bevoegd gezag’. MLu en MdV gaan de GMR en de stichting 

vragen om uitleg en opheldering. 

 

10. Jaarplanning 2017-2018 

 

Voor de volgende vergadering komt de tussenevaluatie van de jaarplanning 2017-2018 op de 

agenda. Gelijktijdig zal de eindevaluatie 2016-2017 besproken worden. 

 

11. PR/Communicatie 

Geen nieuws te melden. 
 
De MR is blij met de nieuwsbrief. De klassenouders worden ook als zeer waardevol ervaren.  

   
12. Agendapunten volgende vergadering (06-03-2018) 

De volgende punten zullen op de agenda komen voor de volgende vergadering: 

• Begroting de Plattenburg 

• Uitslag enquête personeelstevredenheid onderzoek 

• Activiteitenplan 

• Uitvoering nieuwe MR reglement 

• Voorbereiding verkiezingen 

• Schoolgids 

• Tussenevaluatie 2017-2018 
  
13. Rondvraag 

Er zijn geen punten voor de rondvraag. 
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Aktie lijst n.a.v. vergadering d.d. 30-01-2018 
 

Nr. Onderwerp Eigenaar Datum Afgerond 

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

2 Uitvoering nieuwe MR reglement MdV/Mlu 07-11-2017 Nee 

3 Doorsturen mailwisseling GMR avond Mlu 30-01-2018 Ja 

4 Voorbereiden MR verkiezingen Allen 30-01-2018 Ja 

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

 


