
Notulen MR-vergadering

Datum: 05 maart 2018, 20.00 – 22.00 uur
Aanwezig: OMR: Nike Uitermark (voorzitter), Erik Pardoen (notulist)

PMR: Francien Pouwelsen, Cor Strijbosch, Els Bardoel
Directie: Monique Smits

Afwezig: Mariël Bogaerts (OMR)
Verzendlijst: voorzitter OR, voorzitter GMR, aanwezigen
Volgende vergadering: 16 april 2018, 20.00 – 22.00 uur Teamkamer MSE

1. Opening en mededelingen  
Vanavond heeft zich afgemeld: Mariël.

2. Directiemededelingen  
Afscheid Francien 
Afscheid vindt voor kinderen en ouders plaats voor de zomervakantie. Vrijdag 28 september is 
het officiële afscheid. Francien wordt tot aan die datum vrijgesteld van lesgevende en groep 
gebonden werkzaamheden.

Formatie schooljaar 2018-2019
In november is het team geïnformeerd over de mogelijkheid dat we met 11 groepen zouden 
moeten starten. Echter de aanvraag voor 12 groepen is gehonoreerd ivm feitelijke prognose 
leerlingaantal 2018 en 2019.
Inzicht leerlingaantal versus aantal groepen is voor nu als volgt. 

• 1-10-2018 stavaza aantal leerlingen volgens opgave februari 2018 is 300
• Aantal instromers na 1-10-2018 is op dit moment 10
• Gemiddeld ongeveer 27-27-25-24 per groep

Met de beschikbare middelen hebben we de mogelijkheden bekeken en komen we uit op de 
volgende groepsindeling: 

• 3 groepen 1/2
• 3 groepen 3/4 inclusief de leesondersteuning van wtf 0,5
• 3 groepen 5/6
• 3 groepen 7/8

Voor de RT is er wtf 0,2 (2 dagdelen) beschikbaar en voor de Plusklas wtf 0,1 (1 dagdeel) voor 
de onderwijsassistent wtf 0,5 (verdeeld over 3 dagen). 
Dinsdag 12 maart gesprek tussen schooldirectie en bestuur de mogelijkheden die hierdoor 
ontstaan t.a.v. inzet personeel. Formeel instemmen formatie 2018-2019 zou dan 27 maart of 
16 april plaats kunnen vinden.

Logo
Logo’s worden omgebouwd, achter ons logo komt een asterix te staan. * 

Kampgeld
Kampgeld BB verhogen met €5,- dit i.v.m. o.a. de stijgende kosten en het beschikbaar stellen 
van een DVD (kostendekkend) voor iedereen. (De DVD wordt gemaakt van de musical/revue 
aan het einde van het schooljaar van groep 8.)

Vakanties
Planning vakantierooster 2018-2019 is goedgekeurd. Het aantal roostervrije dagen is nog een 
gespreksonderwerp binnen SAAM*. Ouders worden via ’t Elzend d.d. 13 maart geïnformeerd 
over het vakantierooster 2018-2019  
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Werkdruk regeling
Komend schooljaar voegt het kabinet extra geld toe aan de lumpsum voor scholen in het 
primair onderwijs. Het bedrag wat voor MSE vrij komt moet nog worden berekend, maar ligt 
rond de €47.000,00. Scholen op teamniveau gaan bedenken hoe ze het geld gaan gebruiken. 
Het schoolteam moeten hun plannen voor het verlagen van de werkdruk uitwerken. De 
personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad heeft hierin instemmingsbevoegdheid.

3. Activiteitenlijst  
Zie bijgevoegde activiteitenlijst.

4. Workshop digitale MR  
Nike heeft geïnformeerd naar cursusmogelijkheden bij Ouders van Waarde, antwoord laat nog 
op zich wachten.

5. Mogelijkheden DropBox  
De MR gaat samenwerken via Paper, een DropBox product. Erik zal de MR-leden wegwijs 
maken in Paper en de leden uitnodigen voor deelname.

6. Notulen OR  
Notulen ontvangen. 

7. Notulen GMR  
GMR publiceert haar notulen digitaal op https://saamscholen.schoudercom.nl alwaar ze te 
downloaden zijn.

8. Zakboek WMS  
Mariël doet dit van hoofdstuk 7. Samenvatting wordt in Dropbox worden geplaatst.

9. Stukje voor in ’t Elzend  
Rectificatie voorgaande stukje, MR stemt niet in met de statuut en regelement van de 
GMR.

10. Rondvraag   
Geen.

Acties

startdatum Nr. eigenaar Onderwerp einddatum √

51 Nike Offerte opvragen workshop ‘digitale MR’
53 Mariël Samenvatten hoofdstuk 7 zakboek
54 Erik Uitzoeken redigeermogelijkheid binnen Dropbox √
55 Erik Uitnodigen van MR-leden in DropBox Paper
56
57
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