
Notulen MR-vergadering

Datum: 3 april 2017

Aanwezig: Francien Pouwelsen, Nike Uitermark, Cor Strijbosch, Els Bardoel, Erik Pardoen, 
Richard van der Krift

Aanwezig vanuit de GMR: Kitty van der Kroft

Afwezig met afmelding: Monique Smits

1. Opening en mededelingen:  
Nike heeft de GMR uitgenodigd om duidelijkheid te krijgen hoe wij de notulen moeten lezen 
en hoe wij het werk van de GMR kunnen volgen. Daarnaast willen wij weten hoe wij de 
communicatie tussen de GMR en MR kunnen verbeteren. 
Het wordt beide partijen duidelijk dat er kortere lijnen moeten komen voor een betere 
communicatie en een snellere terugkoppeling op eventuele vragen

Daarnaast zouden wij graag geïnformeerd willen worden waar de leerlingenraden van het 
SKBO zich mee bezighouden. Wat hebben zij tot nu toe bereikt?

2. Directiemededelingen:  
Door de afwezigheid van Monique Smits zijn er geen mededelingen.

3. Activiteitenlijst:  
Nr. 28, informeren bij Monique wat de status is van het “Gedragen Gedrag”
Nr. 40: Els heeft de duur van het MR-lidmaatschap toegelicht en zal dit binnen het 
MR-reglement aanpassen. 
Daarnaast zal er gekeken worden of wij gebruik kunnen maken van het CNV lidmaatschap 
voor het laten toetsen en eventueel laten aanpassen van het reglement.

Waar wil SKBO naar toe qua methoden en hoe past het ICT plan, zowel hardware – als 
softwarematig hierin. Deze vraag zal aan Monique worden voorgelegd.

4. Roostervrije dagen (instemming):    
Er is een voorstel gedaan door de MR. Daarna heeft de PMR er, in overleg met MT, naar 
gekeken. Definitieve data komt terug op de vergadering van 29 mei.

5. Zorggelden:  
Het stukje zoek het geld voor passend onderwijs doornemen en vragen voorleggen aan 
Monique bij de volgende vergadering.

6. Handhaven huidige schoolagenda:  
Agenderen 29-5

7. Fusie SKBO-OOG: stand van zaken:  
Geen info i.v.m. afwezigheid Monique Smits
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8. MR-reglement:  

Er zal worden uitgezocht of wij gebruik kunnen maken van het SKBO CNV-lidmaatschap om 
ons MR reglement aan te passen op de wetswijziging pet 1-1-2017. Daarnaast ook voor het 
volledige reglement, maar dat is afhankelijk van de kosten.

9. Communicatie en BAM: voortgang
Binnen schoolpoort moeten nog een 30-tal verzorgers aangespoord worden om zich aan te 
melden.
Er is een ontwikkeling voor een app die medio 2017-2018 zal worden geïntroduceerd.

10. Medeverantwoordelijkheid ouders  Agenderen voor 29-5

11. Notulen OR:  
Geen notulen ontvangen van de OR

12. Notulen GMR:  
Geen notulen ontvangen van de GMR, maar wel e.e.a. besproken met Nikky van der Kroft, 
Lid GMR welke vandaag te gast was bij de vergadering.

13. Zakboek WMS:
Erik heeft hoofdstuk 6 uitgewerkt en geeft hierover uitleg. De volledig uitwerking is te zien in 
dropbox.

14. Stukje voor in het ’t Elzend (11-4)
Cor en Francien verzorgen het stukje.

15. Rondvraag:
Erik: Er vindt een incident plaats op school en men heeft geen bereik met de schooltelefoon 
om de nooddiensten te alarmen. De vraag: is er een protocol bij incidenten en hoe 
herkennen wij de BHV-ers. En wie zijn dit?

Op de Bingo-avond zijn er foto’s gemaakt van de winnaars en de sponsoren die voor de 
prijzen gezorgd hebben. Is dit gepast en was Monique het hiermee eens?

Nike: 
Met Monique is besproken dat de naam ‘de Poolster’ in december van de gymzaal zou 
worden verwijderd. Dit heeft nog niet plaatsgevonden. Vragen aan Monique wanneer dit 
gaat gebeuren. 
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Acties

startdatum Nr. 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
40 Els Duur MR lidmaatschap aanpassen in reglement
41 Nike Agenderen Midden rapport groep 8 29-5
42 Nike Agenderen Zorggelden voor passend onderwijs 29-5
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