
Notulen MR-vergadering

Datum: 28 juni 2017, 20.00 – 22.00 uur
Aanwezig: OMR: Nike Uitermark (voorzitter), Erik Pardoen (notulist), Mariël Bogearts 

PMR: Francien Pouwelsen, Cor Strijbosch, Els Bardoel, 
Afwezig: Monique Smits
Verzendlijst: voorzitter OR, voorzitter GMR, aanwezigen
Volgende vergadering: 14 november 2017, 20.00 – 22.00 uur Teamkamer MSE

1. Opening en mededelingen  
Monique heeft zich afgemeld wegens ziekte.
Mariël wordt welkom geheten als nieuw MR lid.

2. Directiemededelingen  
overblijfscholing van vast overblijfouderteam
Ouders van Waarde is de organisatie die de overblijfscholing in het najaar van 2017 gaat 
verzorgen voor het vaste overblijfteam op MSE. Door het lidmaatschap van Ouders van 
Waarde is het voor de MR ook mogelijk om scholing en input te krijgen. Zodra de aanmelding 
bij Ouders van Waarde compleet is, zullen de inloggegevens en info gedeeld worden met de 
MR. Vaste overblijf ouders zijn Mariël en Heidi, zij volgen de cursus en de overige 
overblijfouders sluiten (vrijblijvend) aan. 

Staking 5 oktober
Staking op 5 oktober, studieochtend van SKBOOOG en studiemiddag MSE gaan niet door. 
Leerkrachten vullen deze dag naar eigen inzicht in.

Fitlesprogramma
Evaluatie met het SEC is geweest door Tanja met input van teamleden groep 3/4. Voor 
schooljaar 2017-2018 zijn wij 1 van de 3 scholen die het FITlesprogramma aanbieden. Wij zijn 
geselecteerd, omdat wij een SEC sportdocent hebben in de groepen 1 t/m gr 8 en JOGG school 
zijn. Het schoolteam is geïnformeerd door SEC tijdens de teambijeenkomst op 24-8-2017 (zie 
FACT-sheet in de bijlage) ouders middels 't Elzend. Ouders hebben een toestemmingsbrief 
voor het fittestprogramma ingevuld en tijdens de reguliere gymlessen wordt de fittest 
afgenomen. De resultaten van de groep 4 worden door SEC-gymdocent Hugo en de 
wijkverpleegkundige van de GGD tijdens een fitgesprek met ouders besproken. Opmerkingen 
MR, zie punt 3.

Stuk ouders informeren bij incidenten (Marouschka, stagiaire)
Dit item wordt later opgepakt.

ICT wensen en eisen van MSE matchen deze met die van het SKBO
Dit item wordt later opgepakt.

'gedragen gedrag'
Dit item wordt later opgepakt. MR zet dit weer op de agenda zodra er veranderingen of 
behoefte bestaat onder haar leden om het onderwerp te bespreken.

SOP
Monique heeft terugkoppeling ontvangen vanuit SKBO/Jan en de benaming die wordt gebruikt 
klopt. Aafke/Maria en Els hebben de opleiding gedaan die bij de term past die nu in sop 
genoemd wordt. Zie voor opmerkingen MR punt 4.

Pagina 1 van 3



Notulen MR-vergadering
3. Bespreken FITlesprogramma met Monique  

De directiemededelingen bieden geen antwoord op de vragen die MR over het 
FITlesprogramma heeft. MR zal haar vragen schriftelijk aanbieden aan de vervangers van 
Monique. Alle MR-leden schrijven hun vragen in een document op Dropbox, Nike zal deze 
over 1 week verzenden.

4. SOP bespreken met Monique  
MR stemt niet in met de SOP zoals is deze opnieuw is voorgelegd. De MR behoudt haar 
bezwaren omtrent de procedure en wijze van aanbieding document. Dit ondanks de summiere 
uitleg in de directiemededelingen. Leden van MR hebben contact gehad met de opleiders van 
reken- en taalspecialisten/coördinatoren, hieruit blijkt dat er een wezenlijk verschil zit tussen 
de opleidingen voor specialisten en coördinatoren. Nike zal bezwaar maken over de procedure 
en bewoording taal- en rekenspecialist of coördinator.

5. MARAP doornemen met Monique  
Uitgesteld tot aanwezigheid van Monique.

6. Activiteitenlijst  
Punt 43; Jaarverslag zal ter beoordeling worden voorgelegd aan de leden van de MR.
Punt 46; Het Medezeggenschapsregelement is opgebouwd vanuit een modelregelement van 
de Stichting Onderwijsgeschillen (infowms.nl). Met behulp van infwms.nl is er een 
conceptversie opgesteld dat aan alle MR-leden zal worden aangeboden ter beoordeling.

7. Taakverdeling  
De taken voor het komende schooljaar zijn als volgt verdeeld:
Voorzitter: Nike Uitermark
Secretaris: Francien Pouwelsen
Penningmeester: Els Bardoel
Notulist: Erik Pardoen
ICT/Dropbox/mail: Cor Strijbosch
Agenda: Francien Pouwelsen
’t Elzeneind: Cor Strijbosch /Francien
Jaarverslag: Els Bardoel
Lief en leed: Els Bardoel

8. Kaders financiën MR  
De MR wordt gefinancierd van uit de stichting SKBO, conform wettelijke regeling is dit ca. 1545 
Euro, hiermee kan de MR haar kosten betalen. De MR heeft onder meer de volgende kosten, 
deelfinanciering GMR (10%), lidmaatschap vakliteratuur, cursussen, etentje, afscheid, lief en 
leed van leden. 
De MR is betrekkelijk zuinig en wil het geld dat zij niet uitgeeft ten gunste laten komen van de 
kinderen. Om aan de financiële verplichtingen te voldoen, zal de MR een drempelbedrag van 
2155 Euro hanteren. Jaarlijks, in oktober, stelt de MR haar financiële status is vast en 
anticiperend op de verwachte uitgaven wordt het drempelbedrag opnieuw bepaald. Het geld 
boven het drempelbedrag zal jaarlijks geschonken worden aan de OR om hiermee duurzame 
schoolmiddelen aan te schaffen.

9. Fusie SKBO – OOG: stand van zaken  
Geen nieuws

10. Notulen OR  
Geen notulen
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11. Notulen GMR  

Geen notulen

12. Zakboek WMS  
Er zijn nog drie hoofdstukken niet behandeld, hoofdstuk 1, 2 en 7. Nike maakt een 
samenvatting van hoofdstukken 1 en 2, Mariël doet dit van hoofdstuk 7.

15. Stukje voor in ’t Elzend
MRmail/post

16. Rondvraag
Erik: De klassenlijsten worden jaarlijks uitgedeeld en met het oog op privacy graag daarvoor 
uw aandacht. Reactie PMR: Dit wordt altijd goed gecontroleerd. 
Nike: in het tijdschrift MR stond een artikel over het inzetten van digitale middelen bij de MR. 
Is het een idee om de schrijfster van dit artikel uit te nodigen voor een workshop over dit 
onderwerp? Nike vraagt een prijsopgave aan.

Acties

startdatum Nr. eigenaar Onderwerp einddatum √

43 Els Jaarverslag MR
44 Nike Agenderen overschot gelden MR, hoe te besteden. 20-9-2017 √
45 Nike Agenderen kaders voor financiën MR 20-9-2017 √
46 Erik Reglementen check MR door CNV aanvragen
47 Allen Uitnodiging tot indienen van agendapunten 7-11-2017
48 Nike Vragen FITlesprogramma versturen naar Tanja/Kim 27-9-2017
49 Erik Samenvatten telefoongesprek met opleiding  

taal/rekenspecialist verzenden naar Nike
50 Nike Bezwaar procedure en bewoording taal/rekenspecialist  

of coordinator verzenden naar Tanja/Kim
51 Nike Offerte opvragen workshop ‘digitale MR’
52 Nike Samenvatten hoofdstuk 1 en 2 zakboek
53 Mariël Samenvatten hoofdstuk 7 zakboek
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