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Verslag MR-vergadering  
Datum: 15-01-2019 
 
Aanwezig: Ingeborg Teeuwsen(IT), Gerben Schuyzeman(GS), Gerry Leppink (GL), Janet Vlemingh(JV), 
Rineke van der Leij (RvdL), Merijn de Vries(MdV - voorzitter), Mark Luesink(ML - verslag) 
 
1. Opening en mededelingen 

Iedereen wordt welkom geheten.  

Uitnodiging voor de medezeggenschapsavond op 28 januari 2019 ontvangen. Wordt besproken 

onder agendapunt 5. 

2. Notulen 13-11-2018 en actielijst 

Notulen 13-11-2018 zijn vastgesteld en worden op de website geplaatst.  
 
De MR kijkt met grote tevredenheid terug op het vorig overleg. De aanwezigheid van Wim werd 
erg op prijs gesteld. 

 
3. Nieuws vanuit het team 

 
De laatste studiedag stond in het teken van Thinking for Learning.  

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

 

RvdL bedankt de MR voor de bloemen die ze heeft ontvangen. 

 

RvdL geeft aan dat de operatie goed is verlopen en dat ze inmiddels weer aan het werk is. De 

overdracht tijdens haar afwezigheid met Wim is goed verlopen. Wim heeft de taken prima 

waargenomen. 

 

De MR heeft een sponsorplan opgesteld, maar daar is tot op heden niets mee gedaan. RvdL zorgt 

ervoor dat het sponsorplan op de website wordt geplaatst. Besloten wordt om een 

sponsorcommissie op te richten. GS zal namens de MR zitting nemen in de sponsorcommissie en 

hier verder vorm aan geven. 

 

De MR vraagt zich af of het geld van de sponsorloop al besteed is aan nieuwe (fiets)hesjes?  IT 

gaat informeren bij Esther. 

 

Het gaat heel goed met de aanmeldingen van nieuwe leerlingen. Over 2017/2018 zijn er in totaal 

40 kennismakingsgesprekken gevoerd en heeft 65% van de ouders gekozen voor de Plattenburg. 

Ook voor dit schooljaar zijn er al diverse gesprekken gevoerd en hebben nieuwe leerlingen zich 

aangemeld.  

 

RvdL geeft aan met Kindernet te willen overleggen om als pilot een peuter/kleuter groep te 

starten. De gemeente stelt hier mogelijk subsidie voor beschikbaar. 
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5. Het werkverdelingsplan 

 

Op 28 januari 2019 is er een medezeggenschapsavond over het werkverdelingsplan. IT en MdV 

zullen namens de MR aanwezig zijn. 

 

In de CAO Primair Onderwijs 2018-2019 zijn afspraken gemaakt over de werkverdeling in de  

school. Uitgangspunt hierbij is de dialoog op  school. Het team krijgt een bepalende rol bij  de 

werkverdeling. RvdL geeft aan al op deze manier te werken en dat er in de praktijk niet veel zal 

veranderen. Alleen de rol voor de PMR wordt iets formeler, aangezien zij instemming moeten 

geven op het plan. 

 

6. Begroting Plattenburg 

 

Stichting IJsselgraaf heeft nieuw financieel programma, waardoor de begroting anders wordt 

gepresenteerd. Alleen de grote posten worden weergegeven. De MR vindt het jammer dat 

details niet meer zichtbaar zijn.  

 

RvdL geeft aan dat het solidariteitsprincipe wordt gehanteerd binnen de stichting. Het positieve 

resultaat van de Plattenburg gaat in de ‘solidariteitspot’ van de stichting. De afgelopen jaren 

heeft de Plattenburg zijn tekort hiermee aangevuld.  

 

RvdL beantwoordt naar tevredenheid de vragen vanuit de MR. De MR neemt de begroting ter 

kennisgeving aan.  

 

7. Personeelsbeleid 

 

RvdL geeft op verzoek van de MR een toelichting over het personeelsbeleid binnen stichting 

IJsselgraaf. De MR vindt de uitleg verhelderend. 

 

8. Rondvraag 

Mlu: Hoe zit het met de aangekondigde staking op 15 maart? RvdL heeft de stakingsbereidheid 
nog niet gepolst onder het team.   
 
 

Aktie lijst n.a.v. vergadering d.d. 15-01-2019 
 

Nr. Onderwerp Eigenaar Datum Afgerond 

1 Mailen MR notulen voor op de website Mlu 15-01-2019 Ja 

2 Activiteitenplan op de website plaatsen Mlu 15-01-2019 Ja 

3 Jaarverslag op de website plaatsen Mlu 15-01-2019 Ja 

4 Aanmeldingen doorgeven medezeggenschapsavond Mlu 15-01-2019 Ja 

 


