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Verslag MR-vergadering  
Datum: 24-09-2018 
 
Aanwezig: Ingeborg Teeuwsen(IT), Janet Vlemingh(JV), Gerben Schuyzeman(GS), Merijn de 
Vries(MdV - voorzitter), Mark Luesink(ML - verslag) 
 
Afwezig met kennisgeving: Gerry Leppink (GL), Rineke van der Leij (RvdL) 
 
1. Opening en mededelingen 

Iedereen wordt welkom geheten. 

JV is weer herkozen in de personeelsgeleding van de MR. 

2. Notulen 19-06-2018 en actielijst 

Notulen 06-03-2018 zijn vastgesteld en worden op de website geplaatst. Notulen van het 
schooljaar 2017-2018 worden verwijderd. 
 
Notulen 19-06-2018 zijn helaas niet beschikbaar. 

 
3. Nieuws vanuit het team 

 
Het nieuwe schooljaar is goed begonnen. De MR vindt dat er weer een leuke opening van het 
schooljaar is georganiseerd. De geluidsinstallatie is wel weer een puntje van aandacht. 
 
Yvonne (vervroegd pensioen) is gestopt en Willeke (vervroegd pensioen) is dinsdag voor het 
laatst. Vanuit de MR zal JV een attentie (laten) verzorgen. Linda en Lisa zijn als vervangers 
aangetrokken.  
 
De MR vraagt zich af hoe deze sollicitaties verlopen? Wie neemt nieuwe leerkrachten aan? De 
MR zal deze vraag aan RvdL voorleggen. 
 
RvdL zal voor een (langere) periode afwezig zijn wegens operatie aan de knie.  
 
De MR geeft zijn complimenten over de infomiddag. Het team van de Plattenburg heeft veel 
positieve reacties van ouders en kinderen gekregen.   

 
4. Binnengekomen vragen 

 
Ontbreken van een speellokaal 

 
Via het mailadres van de MR is een vraag binnengekomen over het ontbreken van het 
speellokaal voor de kleuters. In de MR vergadering van 17-03-2016 heeft de MR hier al een 
opmerking over geplaatst toen de Lavendeltuin in het oorspronkelijke speellokaal is geplaatst. Als 
alternatieve gymlocatie is toen een leegstaand lokaal in de dependance ingericht. 
 
Echter is nu de alternatieve gymlocatie beschikbaar gesteld voor een 2e groep van de 
Lavendeltuin. In de mail van Wim over de ingebruikname hiervan is niet aangegeven dat dit 
betekent dat de kleuters niet meer binnen kunnen gymmen. De MR heeft zich dit niet 
gerealiseerd bij het lezen van de mail en is hierover ook niet geïnformeerd. Een oplettende ouder 
heeft contact opgenomen met Wim en deze mailwisseling aan de MR doorgestuurd. 
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De MR vindt het ontbreken van gymfaciliteiten voor de kleuters niet passen bij de sportieve visie 
van de Plattenburg. De MR zal RvdL vragen om spoedig een oplossing te zoeken, zodat de 
kleuters weer binnen kunnen gymmen. 
 
De MR merkt daarnaast op dat de Plattenburg geen ruimte meer heeft om in de toekomst nog te 
groeien. De MR zal RvdL vragen hoe hier in de toekomst mee op te gaan. 
 
Studiedagen 
 
MR is heel tevreden met het vakantierooster. De extra week in juni wordt door ouders heel erg 
gewaardeerd. 
 
De MR is verbaasd over het totaal aantal van 8 studiedagen. De MR wil graag uitleg hoe het kan 
dat er naast een extra week vakantie ook nog 8 studiedagen zijn ingeroosterd. De MR 
constateert dat de planning van studiedagen niet in de MR is besproken. Achteraf moest de 
planning (i.v.m. carnaval) nog weer gecorrigeerd worden. Deze communicatie geeft richting 
ouders een heel rommelig beeld. Volgend jaar wil de MR, voordat de informatiekalender wordt 
gecommuniceerd naar ouders, advies hierover uitbrengen.  
 

5. Activiteitenplan MR 2018-2019 
 
MdV heeft een concept activiteitenplan opgesteld. Hierbij is gelijk rekening gehouden met het 
nieuwe MR reglement van Stichting IJsselgraaf. 
 
GS wordt benoemd als plaatsvervangend voorzitter. 
 
Als eigen keuze onderwerpen voegen we toe: 

• Communicatieplan (volgende vergadering) 

• Kwaliteit van onderwijs (CITO uitslagen) 

• Personeelsbeleid (sollicitatieprocedure en artikel 18f) 
 
Aandachtspunten zijn het openbaar maken van de agenda voor de MR vergadering. De MR zal de 
agenda in de nieuwsbrief gaan plaatsen.  
 

6. Vergaderdata 

 

De MR vergaderingen zullen op de dinsdagavond ingeroosterd blijven.  

 

De vergaderdata voor het schooljaar 2018-2019 zijn: 

13-11-2018 

15-01-2019 

19-03-2019 

14-05-2019 

18-06-2019 

 

De MR wil graag op 13-11-2018 de concept begroting bespreken. 
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7. Rondvraag 

Mlu: Naast de salarisverhoging voor leerkrachten komen er per school werkdrukgelden 
beschikbaar. Op welke manier gaat de Plattenburg deze middelen inzetten? Het team heeft 
gekozen om hier een extra groep 8 van te starten. Daarnaast zijn nog gelden vanuit de Stichting 
IJsselgraaf erbij gekomen om dit mogelijk te maken. De MR mist de communicatie hierover in de 
nieuwsbrief. RvdL zal gevraagd worden om dit alsnog te publiceren. 
 
Mlu zal een opzet voor het jaarverslag 2017-2018 maken. 
 
Mlu zal het MR reglement op de website (laten) plaatsen. 
 
 

Aktie lijst n.a.v. vergadering d.d. 24-09-2018 
 

Nr. Onderwerp Eigenaar Datum Afgerond 

1 Mailen MR notulen voor op de website Mlu 24-09-2018 Ja 

2 Activiteitenplan afronden MdV 24-09-2018 Ja 

3 MR reglement op de website Mlu 24-09-2018 Ja 
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