
Notulen MR-vergadering

Datum: 9 februari 2017

Aanwezig: Francien Pouwelsen, Nike Uitermark, Monique Smits, Els Bardoel, Erik Pardoen,
Richard van der Krift

Afwezig met kennisgeving: Cor Strijbosch

Gastspreker:  Marouschka Nelissen (Ouders informeren bij incidenten)

Toehoorder: Patrick Nederkoorn

1. Opening en mededelingen  
Geen mededelingen

2. Directiemededelingen  
• M.i.v. februari 2017 is er een samenwerking aangegaan met stichting Gezel. MSE 

heeft een leerwerkplek voor 2 jaar voor een zorg assistent. Na afloop zijn er geen 
verdere verplichtingen.

• Macon 2017: de definitieve versie is ter ondertekening aangeboden.
• Op 16 februari heeft er overleg plaatsgevonden met de overblijfouders. Hierin zijn 

nieuwe afspraken gemaakt ter voorbereiding van het semi-betaald overblijven.
• Roostervrije dagen 2017-2018. Naast de studiedag (5 oktober 2017) kunnen er nog 5 

dagen worden ingeroosterd.
De MR gaat het Team MSE voorstellen om de volgende dagen te overwegen 
als roostervrije dagen: 6 dec 2017, 22 dec 2017, 9 mei 2018 en 6 juli 2018. 
Nike informeert Monique. 

• Formatie 2017-2018: Er zullen 12 groepen worden geformeerd met de volgende 
verdeling:
Groep 1-2, 3 groepen van ongeveer 18-20 leerlingen per groep ( plus instromers)
Groep 3-4, 3 groepen van gemiddeld 26 leerlingen
Groep 5-6, 3 groepen van gemiddeld 26 leerlingen
Groep 7-8, 3 groepen van gemiddeld 26 leerlingen

• De begroting van 2017 is door het SKBO goedgekeurd. Daarin is ruimte voor aanschaf 
van o.a. ICT, een nieuwe rekenmethode en meubilair.

Naar aanleiding van deze begroting heeft de MR nog vragen over de ten 
aanzien van ICT. Monique heeft ons nu voorzien van meer informatie. Erik 
geeft aan dat hij de afschrijvingstermijnen voor ICT aan de lange kant vindt. 
Tevens uit hij zich kritisch over wat er wordt aangeschaft en of dit wel 
passend is voor wensen bij het onderwijs in combinatie met de te gebruiken 
software. Ook is het voor hem niet duidelijk of er van onderhoud en 
ondersteuning gebruik gemaakt wordt. Nike vraagt aan Monique het ICT-plan 
op schoolniveau op. Daarnaast de vraag aan Monique in hoeverre de wensen 
en de eisen van de school overeenkomen met de wensen en eisen van het 
SKBO. 
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• Informeren van ouders bij incidenten. Marouschka Nelissen, stagiaire pedagogiek 
heeft vanuit haar opleiding een voorstel gedaan. (wordt verder in de notulen 
besproken)

3. Activiteitenlijst:  
Zie bijlage 1

4. Fusie SKBO-OOG: stand van zaken  
Wij worden over de voortgang op de hoogte gehouden door Monique Smits.

5. Verkiezingen MR: stand van zaken  
De verkiezing is afgerond en wij verwelkomen ons nieuw lid, Erik Pardoen, binnen de MR. 

6. MR reglement  
Per 1 januari 2017 zijn er wettelijke veranderingen doorgevoerd binnen de WMS. Dit houdt 
in dat wij ons MR regelement moeten (laten) aanpassen. Gekeken wordt of dit gedeeltelijk of 
dat het gehele regelement extern wordt aangepast en wat de kosten hiervan zijn.

7. Communicatie en BAM  
Wat is de stand van zaken van het portfolio en BAM. 

8. Interactieve schoolgids  
Op verzoek van Monique hebben we de komst van de interactieve schoolgids geagendeerd. 
We missen een voorbeeld. Wij als MR willen graag zien/weten hoe dit eruit gaat zien. (Nike 
koppelt dit terug aan Monique.) Daarnaast ligt er de vraag van Monique of de papieren 
kalender gehandhaafd moet blijven mocht de interactieve schoolgids er komen. De MR wil 
graag weten wat de kosten zijn van de jaarlijkse papieren kalender. Nike vraagt deze 
gegevens op aan Monique. 

9. Middenrapport groep 8  
Wordt geagendeerd voor de vergadering van 23 mei a.s.

10. Medeverantwoordelijkheid ouders  
Marouschka Nelissen heeft uit vanuit haar opleiding een voorzet gegeven met een concept 
versie: “Hoe en wanneer ouders te informeren bij incidenten”. Het stuk zal worden 
aangepast waar nodig en uiteindelijk opnieuw worden besproken in het dagelijks bestuur, 
het Team MSE (leerkrachten, bouwcoördinatoren Intern begeleiders), de MR en de OR. 
Vragen vanuit de MR: Hoe om te gaan met fysiek geweld en social media.

11. Notulen OR  
Geen opmerking over de notulen van de OR vergadering d.d. 16-01-2017.

12. Notulen GMR 15-092016; reactie op onze vragen  
Nike nodigt de MSE adoptie GMR-leden uit voor de het bijwonen van een MR vergadering.
Erik Pardoen meldt zich aan als toehoorder bij een GMR vergadering.
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13. Zakboek WMS; hoofdstuk 3  
Francien heeft hoofdstuk 3 over de organisatie MR uitgewerkt. Dit is na te zien in dropbox.

14. Stukje voor in ’t Elzenend 21-2  
- MR mail/post

15. Rondvraag  
• Het MR etentje, waar en wanneer wordt dit gehouden. De datum staat op 14 maart. 

Waar en hoe laat wordt nog doorgemaild.
• Er zijn weer twee mensen blij gemaakt met een kaartje vanuit de MR. En wel juf Ilze 

met de geboorte van haar kindje en juf Babette om haar beterschap toe te wensen.
• Els Bardoel heeft zich afgemeld voor de vergadering van 23 mei a.s. Zij  vraagt of 

deze eventueel verzet kan worden naar bv. 17 of 18 mei? Nike vraagt Cor en 
Monique of zij op deze data zouden kunnen. 

• Nike geeft aan het onderwerp “zorggelden” te agenderen voor de volgende 
vergadering. 
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Bijlage 1: Aktielijst

Acties

nummer eigenaar onderwerp einddatum √

28 Nike Agenderen gedragen gedrag zodra Monique nieuws 
heeft

33 Nike Mailen van de vragen n.a.v. de notulen van de GMR Op agenda
35 Francien Agenderen: handhaven huidige schoolkalender? 

(advies)
Maart 2017

37 Nike Stukken worden ter informatie opgevraagd aan GMR
40 Els Duur MR lidmaatschap aanpassen in regelement
41 Nike Agenderen Midden rapport groep 8 23-5
42 Nike Agenderen Zorggelden voor passend onderwijs 23-5
43 allen Verzetten MR-vergadering van 23 mei naar: 17 of 18 

mei?
44 Nike Monique informeren over voorstel MR  voor in te 

plannen roostervrije dagen
45 Nike Nike vraagt aan Monique het ICT-plan op schoolniveau 

op
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