
Notulen MR-vergadering

Datum: 12 december 2016

Aanwezig: Francien Pouwelsen, Nike Uitermark, Cor Strijbosch, Monique Smits, Els Bardoel, 
Richard van der Krift

Toehoorders: Annemarie Howard, Wout Cox

Toehoorders afwezig zonder afmelding: Angelina Spijkers, Karin van den Berg

1. Opening en mededelingen  
Geen mededelingen

2. Directie mededelingen  
Mededelingen met betrekking tot de begroting:
SKBObreed moeten de investeringen met € 200.000,- worden teruggebracht. Voor MSE 
houdt dit in dat de investeringen m.b.t. ICT zullen worden uitgesteld. Dit geldt ook voor de 
nieuwe rekenmethode. Er wordt nog wel gekeken of de vervanging van het meubilair, welke 
reeds is begroot in 2014, nog doorgaat.
Daarnaast zal de € 20.000,- voor semiprofessioneel overblijfpersoneel worden teruggebracht 
tot € 10.000,-  

3. Activiteitenlijst  
Zie pagina 4

4. Macon (instemming)  
Het Macon is doorgesproken met het team en ter accordering aangeboden. Op een paar 
wijzigingen na gaat de MR akkoord. De wijzigingen worden verwerkt door het MT en het 
Macon wordt dan opnieuw aangeboden aan de MR.

5. Gedragen gedrag / Brandbrief  
Naar aanleiding van een brief die verstuurd is door een aantal verontruste ouders is het 
volgende besproken: 

• Het valt te betreuren dat de brief anoniem verstuurd is. Een probleem oplossen in 
dialoog heeft altijd de voorkeur. 

• Het buitenspelen verloopt naar de mening van leerkrachten en de 
leerlingenraad positief. Uiteraard zijn er, zoals dat te verwachten valt bij het 
spelen van een grote groep kinderen, af en toe incidenten. Deze worden 
opgemerkt door overblijfouders en leerkrachten en teruggekoppeld naar de 
leerkracht van de betreffende leerlingen. De MR heeft het idee dat het 
buitenspelen voldoende veilig verloopt. 

• Het organiseren van het team van overblijfouders blijft een wankel 
evenwicht. Er zijn dagelijks 5-6 ouders nodig, aangevuld met 2 leerkrachten. 
Hierbij is van belang dat ouders die komen overblijven toezicht houden op 
alle leerlingen, 
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niet alleen hun eigen kind. Voor 2017 wordt gekeken naar de mogelijkheid 
van semiprofessionele overblijf. 

• In 2017 gaat het team in samenspraak met de MR in gesprek over wanneer ouders 
geïnformeerd worden bij incidenten op school. Doel is helderheid over dit punt en 
communicatie richting ouders zodat dit duidelijkheid en gelijke verwachtingen 
schept. 

Edith van Montfort heeft de MR verzocht een formele reactie te geven op de brandbrief. 
Niké en Els zullen een brief opstellen die na goedkeuring van de gehele MR verstuurd zal 
worden aan Edith en Monique. 

6. Accordering jaarverslag  
Op een paar kleine aanpassingen na is het jaarverslag 2015-2016 door de MR goedgekeurd. 
Deze aanpassingen zijn al voor aanvang van deze vergadering . 

7. Besteding MR-gelden  
Els Bardoel, penningmeester MR geeft uitleg:
Vanaf november 2015 gaan er geen gelden meer naar de OR,  Dit is uitgebreid besproken 
met de penningmeester van de OR in januari 2016. (notulen 21-1-2016)
De MR heeft de beschikking over een jaarlijks bedrag van ongeveer € 1545,- , afhankelijk van 
het aantal zittende leerlingen.  Hiervan dient 10% te worden afgedragen aan de GMR.
Deze gelden worden o.a. gebruikt voor opleidingen voor de leden, abonnementen voor 
vakliteratuur, afscheid leden etc.
Er wordt ter vergadering het volgende afgesproken: 
Na ontvangst van de nieuwe SKBO bijdrage 2017, zullen de overgebleven SKBO gelden van 
het huidige kalenderjaar 2016, op een manier terugvloeien naar de “kinderen. Dit zal het 
overgebleven bedrag zijn  minus € 500,- voor reserves.

8. Fusie SKBO-OOG: stand van zaken  
Op 12-12-2016 zal er een vergadering plaatsvinden tussen SKBO en OOG met betrekking tot 
de fusie. Zodra er meer bekend is zal dat worden gemeld.
Monique stuurt de MR een document op basis van de effectrapportage toe.

9. Verkiezingen: stand van zaken  
Wout Cox overweegt om zich verkiesbaar te stellen. Aanmelden voor de verkiezingen kan tot 
21-12-2016. Iedere kandidaat dient een klein stukje over zichzelf in, een stukje waarin hij/zij  
zich voorstelt. Dit stukje wordt in de stemmingsbrief meegenomen. De uitslag van de 
verkiezingen vindt plaats  eind week 4, 2017.

10. Notulen OR  
Er zijn geen vragen over wat betreft de inhoud van de notulen

11. Notulen GMR 15-09-2016: reactie op onze vragen  
De GMR geeft aan antwoorden te formulieren op de door ons gestelde vragen.
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12. Stukje voor in het Elzend (10-01)  
Els Bardoel zal een informatief stukje, betreffende de verkiezingen MR, in het ‘t Elzend 
plaatsen. 
-MR mail/post

13. Cor Strijbosch geeft uitleg over het zakboekje WMS hoofdstuk 4

14. Rondvraag  
• Op de website is geen emailadres vermeld van de MR. Cor Strijbosch zal dit opnemen 

met Suzanne Janssen van IT
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Acties

nummer eigenaar onderwerp einddatum √

28 Nike Agenderen gedragen gedrag zodra Monique nieuws 
heeft

33 Nike Mailen van de vragen nav de notulen van de GMR
34 Francien Agenderen: keuze maken interactieve schoolgids 

(instemming)
Januari 2017

35 Francien Agenderen: handhaven huidige schoolkalender? 
(advies)

Maart 2017

36 Nike Nieuwe afspraak presentatie Suzanne Schoolpoort
37 Nike Stukken worden ter informatie opgevraagd aan GMR
38 Francien Agenderen accorderen jaarverslag
39 Nike Doorgeven wijzigingen jaarverslag Els.
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