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Verslag MR-vergadering  
Datum: 13-11-2018 
 
Aanwezig: Ingeborg Teeuwsen(IT), Gerben Schuyzeman(GS), Gerry Leppink (GL), Wim Verheijen 
(WV), Merijn de Vries(MdV - voorzitter), Mark Luesink(ML - verslag) 
 
Afwezig met kennisgeving: Janet Vlemingh(JV), Rineke van der Leij (RvdL) 
 
1. Opening en mededelingen 

Iedereen wordt welkom geheten.  

2. Notulen 24-09-2018 en actielijst 

Notulen 24-09-2018 zijn vastgesteld en worden op de website geplaatst.  
 
3. Nieuws vanuit het team 

 
RvdL is geopereerd aan haar knie en is langdurig afwezig. Wim neemt tijdelijk de taken van haar 
over.  
 
Yvonne Noordmans komt terug van zwangerschapsverlof. Eva blijft nog 4 woensdagen tot de 
kerstvakantie. Voor de periode daarna is een vacature beschikbaar. 
 
De laatste studiedag ging over de AVG.  

 
4. Jaarverslag MR 2017-2018 

 
Jaarverslag MR 2017-2018 is vastgesteld en wordt op de website geplaatst.  
 

5. Activiteitenplan MR 2018-2019 
 
Activiteitenplan MR 2018-2019 is vastgesteld en wordt op de website geplaatst.  

 
WV schuift bij de vergadering aan. 
 
6. Nieuws vanuit de directie 

 

De MR heeft een sponsorplan opgesteld, maar daar is tot op heden niets mee gedaan. WV zal dit 

aan RvdL voorleggen. 

 

De MR wil voor volgend jaar de koeltasjes (weer) bekostigen. WV zal inventariseren of er nog 

nieuwe tasjes benodigd zijn. 

 

WV meldt dat het met RvdL goed gaat. Ze hersteld goed van de operatie. WV neemt de taken 

waar. WV kan zich op de woensdag laten vervangen wanneer dit nodig is. WV wil dit tot een 

minimum beperken. Het is voor de kinderen van groep 6/7 niet fijn wanneer er telkens een 

andere leerkracht op woensdag voor de groep staat. 
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MLu zal GMR mailen over het ontbreken van de begroting. Dit is al jarenlang een probleem. De 

MR beschikt niet tijdig over de benodigde gegevens. Dit is iets wat bij de stichting aangekaart 

moet worden. 

 

7. Mail ondersteuningsplanraad 

 

De MR ontvangt regelmatig mail van de ondersteuningsplanraad. Echter is niet bekend welke rol 

deze groep heeft. WV ligt toe dat dit een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad is van het 

samenwerkingsverband. Onze ib-er Adrie Pontfoort heeft hier tot voor kort deel van uitgemaakt. 

In het samenwerkingsverband werken schoolbesturen en scholen in de gemeenten Doetinchem, 

Montferland, Bronckhorst, Oude-IJsselstreek en Doesburg samen aan passend onderwijs. 

Wanneer daarbij extra ondersteuning nodig is, wordt deze zo verantwoord en snel mogelijk 

georganiseerd. Gerry geeft een toelichting hoe deze zorgtrajecten allemaal werken.  

 

8. Communicatie 

 

De MR vindt communicatie richting ouders belangrijk. Daarom komt het veelvuldig op de agenda. 

De MR is blij met de nieuwsbrief in de vorm zoals die nu naar ouders wordt gecommuniceerd. 

 

De nieuwsbrief wordt vooral gecontroleerd op leesbaarheid, maar niet altijd op feitelijke 

(on)juistheden. De MR stelt voor om dit in het vervolg te gaan doen om rectificaties te 

voorkomen. WV gaat dit organiseren. 

 

Het gebruik van de klassen-groepsapp zorgt ook voor goede communicatie in de klas zelf. Dit 

voorkomt een groot aantal losse briefjes die aan de kinderen moet worden meegegeven 

gedurende het jaar.  

 

9. Ontbreken van een speellokaal 

 

De MR heeft naar aanleiding van de vorige MR vergadering aan RvdL verzocht een oplossing te 

zoeken voor het ontbreken van een speellokaal voor onze kleuters. WV licht de reactie van RvdL 

toe.  

 

Volgens RvdL is er, hoewel wenselijk, geen wettelijke verplichting om de kinderen te laten 

gymmen in een speellokaal. Het speellokaal dat we tijdelijk hadden ingericht in de dependance 

voldeed niet aan de eisen die de leerkrachten van groep 1/2 hieraan stelden. Zij maakten er maar 

sporadisch gebruik van.  Op woensdagen is er ruimte om te gymmen in sporthal De Bongerd. De 

afstand is echter een bezwaar. Het is voor jonge kinderen een flinke wandeling en neemt 

bovendien veel tijd in beslag. 

 

Doordat de inrichting van het schoolplein veel mogelijkheden biedt tot gevarieerd bewegen, 

maken de leerkrachten van groep 1/2 hier dankbaar gebruik van. Zij organiseren twee keer per 

week een gymles op het plein waarin, over meerdere weken, alle vormen van bewegen 

aangeboden worden. Behalve de koprol. Ook is er wekelijks een spelletje op het plein. 

 

Als er in de toekomst ruimte komt in het achterste gedeelte van de dependance, dan wil de 

Plattenburg graag de beide lokalen samenvoegen tot een speellokaal. 
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Voor volgend schooljaar zal er een oplossing gezocht worden om kleuters in de Bongerd te laten 

gymmen. De MR is blij met de toelichting, maar betreurt toch dat er dit jaar geen oplossing 

gevonden kan worden.    

 

10. Studiedagen en vakantie 

 

De MR heeft naar aanleiding van de vorige MR vergadering aan RvdL een toelichting gevraagd 

over het grote aantal studiedagen van dit schooljaar. 

 

Het aantal lesuren is dit schooljaar teruggebracht van 980 naar 940 uur. In de voorafgaande 

schooljaren moesten uren gecompenseerd worden door de gemaakte overstap naar het 

continurooster en het vijf gelijke dagen model. 

 

Die 40 uren die zo vrij kwamen in het rooster bood de mogelijkheid om extra studie- en 

vakantiedagen in te roosteren. Elke studie – of vakantiedag kost rooster technisch 5 lesuren. Vier 

studiedagen en vier vakantiedagen kosten samen 40 lesuren. Over acht jaar basisschool halen 

alle kinderen nu het wettelijk vereiste aantal van 7520 lesuren. 

 

11. Rondvraag 

Mlu: Er zal subsidie vanuit de overheid beschikbaar komen voor de plaatsing van zonnepanelen 
op (basis)scholen. Dit zou de Plattenburg veel energiekosten kunnen besparen. 
 
IT wordt bedankt voor het gebak bij de koffie. 
 
 

Aktie lijst n.a.v. vergadering d.d. 13-11-2018 
 

Nr. Onderwerp Eigenaar Datum Afgerond 

1 Mailen MR notulen voor op de website Mlu 13-11-2018 Ja 

2 Activiteitenplan op de website plaatsen Mlu 13-11-2018 Ja 

3 Jaarverslag op de website plaatsen Mlu 13-11-2018 Ja 

4 Opstellen mail GMR Mlu 13-11-2018 Nee, kan af. 

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 


