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Verslag MR-vergadering  
Datum: 06-03-2018 
 
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 vond de OR-MR-team avond heel erg geslaagd. Complimenten voor de organisatie. 
 

2. Notulen 30-01-2018 en actielijst 

De vragen en onduidelijkheid over het nieuwe MR reglement moeten nog gemeld worden bij de 
GMR. MLu pakt dit op. 
 
RvdL meldt dat er nog €1400 beschikbaar is van de opbrengst van de sponsorloop. De MR geeft 
als suggestie om hier nieuwe (fiets)hesjes van aan te schaffen. 
 
De aktielijst is doorgenomen en bijgewerkt. 

 
Notulen zijn vastgesteld en worden op de website geplaatst. 
 

3. Nieuws vanuit het team 
 
Adrie Pontfoort is begonnen op de Plattenburg. De MR wenst haar veel succes. 
 
Volgende week start het project Mode. Leerkrachten krijgen hiervoor een training ‘Project for 
Learning’, waarin ze hierin worden begeleidt. 
 
Er gaan weer 2 leerkrachten naar New Castle. 

 
4. Planning en voorbereidingen MR verkiezingen 
 

Termijn van GS en MLu loopt af. MLu stelt zich verkiesbaar. GS heeft aangegeven dat als er 
iemand interesse heeft hij zijn plek beschikbaar stelt. Hiervoor wordt een oproep in de 
nieuwsbrief geplaatst. Als er belangstellenden zijn worden verkiezingen uitgeschreven. 
 
Planning wordt als volgt vastgesteld: 

• Vrijdag 16 maart – oproep nieuwsbrief (MdV maakt een opzet hiervoor) 

• Vrijdag 31 maart – sluitingstermijn melden nieuwe kandidaten 

• Begin april – uitschrijven nieuwe verkiezingen 

• Eind Mei – verkiezingen 
 
JV stelt zich weer verkiesbaar voor de personeelsgeleding. 
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RvdL schuift bij de vergadering aan. 
 

5. Begroting Plattenburg 
 
RvdL beantwoord de vragen vanuit de MR over de begroting. 
 
Voor het schooljaar 2018-2019 wordt er geld vanuit het ministerie beschikbaar gesteld ter 
compensatie van de werkdruk. Om aanspraak te maken moet er een plan geschreven worden 
waaraan het geld besteed gaat worden om de werkdruk te verlichten. 
 

6. Schoolgids 

 

De schoolgids wordt in de vorm van een informatiekalender, zoals ook afgelopen jaar het geval 

was, uitgebracht. Om dit echter ook een schoolgids te mogen noemen moet de inhoud aan 

bepaalde eisen voldoen. De MR heeft de inhoud bekeken en vragen zijn door RvdL beantwoord.  

 

Indien onderstaande punten worden aangepast wordt de inhoud door de MR akkoord bevonden: 

- Buurtcoach 

- Passend onderwijs 

- Schoolreizen 

- Kanjertraining 

- Namen van leerkrachten 

- Ouderraad 

 

De planning is dat in april het geheel gereed is en online gaat. 

 

7. Personeelstevredenheidspeiling en aanbeveling 

De peiling is een 2e keer uitgezet. Er sprongen 4 zaken uit die in een teamvergadering zijn 
besproken. Met groepjes leerkrachten is hier naar gekeken en besproken hoe men dit anders kan 
doen. Dit heeft geresulteerd in verschillende actiepunten. 

RvdL informeert naar de mogelijkheden om het sanitair van het schoolgebouw aan te pakken. 

8. Schooljaarplan 2017-2018 en tussenevaluatie 

RvdL presenteert de tussentijdse evaluatie van het schooljaarplan 2017-2018. 

De MR vraagt naar de reden waarom een rekencoördinator zich nog niet gemeld heeft binnen 

het team. Dit blijkt lastig te beantwoorden. Mogelijk speelt de huidige werkdruk een rol en kan 

deze extra taak (en bijbehorende opleiding) niet zomaar erbij worden gedaan. 

De tekst onder 21th century skills wordt iets aangepast. Het suggereert dat er in het geheel niet 

mee wordt gewerkt, terwijl dit zeker niet het geval is.  

Eindevaluatie van het schooljaarplan 2017-2018 vindt plaats tijdens de MR vergadering van 26 

juni 2018. 
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9. Nieuws vanuit de directie 

RvdL heeft een begin gemaakt met de formatie van volgend jaar. Verwachting is dat er met 11 

groepen gewerkt gaat worden. Een 12e groep zit er aankomend schooljaar niet in. Dit betekent 

wel dat er meer ruimte ontstaat voor de kinderopvang. Hiervoor is nu een wachtlijst ontstaan. 

10. Agendapunten volgende vergadering (15-05-2018) 

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

• Activiteitenplan 

• Uitvoering nieuwe MR reglement 

• (voorbereiding) verkiezingen MR 

• Voortgang formatie 2018-2019  
  
11. Rondvraag 

De MR vergadering van 26 juni wordt verzet naar 19 juni. Dit de laatste vergadering van dit 
schooljaar. 
 
Er zijn geen punten voor de rondvraag. 
 
 
 

Aktie lijst n.a.v. vergadering d.d. 06-03-2018 
 

Nr. Onderwerp Eigenaar Datum Afgerond 

1 Mailen MR notulen voor op de website Mlu 06-03-2018 Ja 

2 Uitvoering nieuwe MR reglement samenvoegen met 

activiteitenplan 

MdV/Mlu 07-11-2017 Mee bezig 

3 Mailen GMR – wie is bevoegd gezag? Mlu 07-11-2017 Ja 

4 Oproep MR verkiezingen in nieuwsbrief MdV 06-03-2018  

5 Informeren aanpak sanitair RvdL 06-03-2018  
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