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Notulen MR Vergadering op 16 jan 2017 

 

Aanwezig:  

Ilse, Wieteke en Annemieke(notulist) van de oudergeleding; 

Liane, Corine, Sylvia, Janna en Marjolein van de personeelsgeleding; 

Betty, directie. 

 

Afwezig 

Irina, Judith. 

 

1. Opening 

Als extra agendapunten zullen de formatie en de begroting van de OR worden 

besproken. 

 

2. Verslag vorige vergadering  

p.1, punt 3: Betty deelt mede dat voor de eindtoets van groep 8 is gekozen voor de 

Iep-toets. 

Voor het voortgezet onderwijs is er geen verschil. De leerlingen krijgen ook van deze 

toets een cijfer, dat vergelijkbaar is met het cijfer van de Cito-toets. 

 

p.2, punt 5: Primo moet aangeven wat de voorwaarden zijn voor het verkrijgen van 

punten voor cursussen/activiteiten.  

 

p.3, punt 9: er zijn geen reacties ontvangen.  

Betty heeft contact gehad met Stefan Jansen van Irado. Hij vindt de (stoep)banden 

op het schoolplein niet gevaarlijk. Dit punt zal meegenomen worden als het plein 

gerenoveerd wordt. 

De OR zal geen geld beschikbaar stellen voor het schoolplein. 

 

punt 10: opname van een leerling uit groep 4 moet een uitzondering blijven. 

 

punt 12: Primo is bezig met het functiegebouw. 

Er is geen duidelijkheid over wat een lb en lc functie is en wie er voor in aanmerking 

komt. Sylvia zal dit navragen in de GMR. 

 

Actielijst: 

Website: alles is vernieuwd, maar nog niet zichtbaar. Betty vraagt dit na bij Christel. 

Stukken als het jaarverslag en het beleidsstuk over de Pallas Athena-groep zijn 

gemaild naar Christel en zouden op de nieuwe website zichtbaar moeten zijn. 

 

3. Mededelingen directie 

De Snappads  worden a.s. woensdag op school verwacht, dan kunnen de leerlingen 

ermee aan de slag. Leerkrachten hebben een cursus gehad om hier mee te kunnen 

werken. 
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In de nieuwsbrief zullen de ouders geïnformeerd worden over de Snappads. 

 

Er is een aanmaning naar ouders verstuurd die de vrijwillige ouderbijdrage nog niet 

hebben betaald. 

Ouders die niet betalen worden niet gevraagd als begeleiding voor schoolreis. 

 

Marianne is bij Nuriye op bezoek geweest. Dat vond Nuriye erg leuk. Er zijn door 

Janna namens de MR al eerder bloemen naar haar gestuurd. 

  

4. Mededelingen vanuit de MR 

Er staat een bedrag van 350 euro op de begroting voor de MR. Betty zal kijken waar 

dit voor bedoeld is. 

Met ingang van 2017 zal de Raad van Toezicht twee keer per jaar een gesprek met 

school hebben. De Raad wil één keer praten met de MR. De voorzitter van de Raad 

is Anneke Elenbaas. 

Abonnementen op tijdschriften gaan veranderen. Janna is lid van de vakbond en de 

de MR ontvangt dit blad eveneens. 

 

5. Mededelingen GMR 

Wederom is gevraagd de zwemdiploma's van de kinderen te inventariseren. 

Sylvia zal briefjes maken om in alle groepen te vullen. De leerkracht zal de ouders 

hiernaar vragen bij het rapportgesprek. Dit zal aangekondigd worden in de 

Nieuwsbrief. 

 

Besproken is hoe men de lc-functie opnieuw wil inbrengen in het functiegebouw. Het 

beleid hierover wordt geëvalueerd. Dit zal waarschijnlijk in het voorjaar 2017 zijn. 

Cursussen tellen al mee voor punten in het lerarenregister, maar nog niet verplicht. 

De vraag is of cursussen die je nu al volgt meetellen in 2018. 

Van vele cursussen is de normering nog niet bekend. Daar komt nu beleid voor. 

Bekeken wordt welke leerkrachten iets voor de Primo-academy kunnen betekenen. 

En bekeken wordt dat het soort cursussen dat gevolgd wordt, verdeeld is. Als je je 

wilt specialiseren in een bepaald onderwerp dan kan dit vervolgens aan collega's 

overgedragen worden tijdens intervisie. Op de Violier moet nog geïnventariseerd 

worden wie op welk gebied inzetbaar is. 

 

Er volgt nog een evaluatie van de mobiliteitspoule van Randstad. Er zijn af en toe te 

weinig mensen beschikbaar. Dit is een landelijke trend en heeft te maken met de 

flexwet en te weinig mensen die de Pabo-opleiding volgen. 

 

Er is een protocol schorsing en verwijdering van leerlingen. 

 

Schoonmaak van de school komt in eigen beheer. Voor een bepaald aantal jaren 

moet komen vast te staan wie zorgt voor de schoonmaak. Binnen Primo wordt 

bekeken of er mogelijkheden/mensen zijn  die hierin iets kunnen betekenen en om dit 
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dan onder te brengen in een stichting. Hierdoor kunnen overheadkosten minder 

worden. 

 

Het vakantie rooster 2017-18 is landelijk vastgesteld. 

 

Voorgesteld is om jaarlijks een open huis te houden. Dit biedt voor ouders, 

buurtbewoners, etc., de mogelijkheid om een hele dag mee te kijken. 

 

Het tropenrooster is niet besproken. Dit komt weinig voor. 

 

Het persoonlijke budget van 500 euro per leerkracht is afhankelijk van de formatie. Er 

gaat een totaal bedrag naar de scholen. 

Voor de ene fte kan meer budget nodig zijn, dan blijft er voor een ander minder over. 

Dit is op de begroting van de school niet zichtbaar. Het valt onder 

nascholing/cursussen. 

 

Er is een overzicht gemaakt waar welk beleidsstuk te vinden is. Dit lijstje zal 

rondgemaild worden. 

 

6. Begroting  

Betty deelt mede dat het computerprogramma dat gebruikt wordt voor de begroting is 

gewijzigd. Er kloppen nog steeds bepaalde punten niet. De begroting is daarom 

slechts een concept. 

Gebleken is dat Primo 0,5 miljoen tekort komt. Er is de afgelopen jaren teveel 

uitgegeven. Dat dit nu zichtbaar is komt door het nieuwe systeem. De vraag is wel of 

het bedrag klopt. De realisatie van 2016 moet nog komen. 

De vraag is of de nieuwe punten die worden uitgeprobeerd door Primo, zoals 

schoonmaak, nieuwe administratie, vervangingsfonds, ten goede komen aan de 

kwaliteit. 

Voor het nieuwe administratiekantoor moet afgedragen worden aan Primo, maar er 

worden door Primo zelf ook mensen ingehuurd. Dit zijn dubbele kosten. 

Primo moet aan de werkgroep van de GMR duidelijk maken wat zij met het geld doet 

dat de scholen afdragen aan Primo. 

Als er nieuws is met betrekking tot de begroting, zal dit tussendoor per mail gemeld 

worden aan de MR. 

 

6a. verzoek OR verhoging ouderbijdrage 

De OR heeft de MR gevraagd in te stemmen met de verhoging van de ouderbijdrage 

van 45 euro naar 50 euro. 

De MR stemt niet in met de verhoging. Er is een groot eigen vermogen, meer dan 

16.000 euro. Dit bedrag is in de loop der jaren ontstaan vanuit de bijdragen van 

ouders, onder andere van kinderen die al lang van school zijn. Niet duidelijk is 

waarom dit eigen vermogen zo groot is. Dit bedrag kan voorlopig gebruikt worden om 

activiteiten te bekostigen zonder verhoging. Hiernaast kun je lastig uit leggen dat de 
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bijdrage verhoogd wordt, maar dat bepaalde groepen niet meer op schoolreis naar 

de Efteling gaan omdat dit te duur wordt. Deze wijziging is besproken in de 

schoolreiscommissie. Hier zitten leerkrachten en OR-leden in. Zij beslissen niet over 

kosten. Onduidelijk is hoe dit wel gaat. De geldstroom van de OR moet op de 

begroting van school komen. 

De MR wil met de OR en school ook praten over een gezonder schoolbeleid met 

betrekking tot voeding. Een irritatie bij zowel ouders als leerkrachten is het zakje 

chips na afloop van de sportdag. 

In de OR is al eens gesproken over cadeautjes en extra's voor kinderen. Vooral 

ouders vonden het belangrijk om iets extra's te geven aan de kinderen. 

Het antwoord van de MR zal aan de OR worden gemaild en de (voorzitter van de) 

OR zal worden uitgenodigd in de volgende vergadering. 

 

7. Jaarplan 

Early Bird verschuift naar de vergadering van mei. 

 

Het begaafdenplan is besproken. 

 

De verdeling van extra uren verschuift naar de vergadering van maart. 

 

De MR vraagt de directie nu vast na te denken over de invulling van de formatie voor 

volgend schooljaar. Het gaat dan met name om de groepen 8. Er blijven volgend jaar 

ongeveer 40 leerlingen over in groep 8. Welke formatie wordt hierop ingezet? 

 

8. Beleidsstuk Pallas Athena   

De wijzigingen zijn akkoord. 

Het welbevinden van de leerling uit groep 4 is goed. 

 

9. Schoolplein:  

De MR vindt dat het geld van de sponsorloop naar het schoolplein toe moet. 

Marjolein zal Miranda en Monique vragen een moodboard te maken met 

leerlingenraad over de invulling van het schoolplein. 

Betty geeft aan dat zij weet hoe er 60.000-80.000 euro aan subsidie verkregen kan 

worden voor het schoolplein. Betty zal hiertoe aanvragen indienen. 

 

10. Rondvraag 

De vergadering duurde te lang. 

Volgende vergadering: GMR: functiegebouw  
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ACTIELIJST 

 

 Onderwerp  D.d. op 
lijst 

Deadline Wie Gerealiseerd 

4 Visie buitenspelen 22 nov 
2016 

Zomer 2017 Betty  

5 Begroting schoolplein/ 
aanvragen subsidies 

22 nov 
2016 

V jan/mrt 
2017 

Betty  

      

 


