
 

 

 

 

 

 

Notulen MR vergadering donderdag 13-12-2018  
 
 
Aanwezig/afwezig:    Functie Aanwezig Afwezig 
AZ Anja van der Zwan PG   x  
SB Suze Borst OG   x  
NS Nadine Scherp OG  Secretaris            x 
CV Carla Vernel PG  Notulist X  
WH Wilfried Honshorst OG  (Vice) Voorzitter X  

MM Marianne Meesters PG   X  
HE Hans van Elburg -  Directeur X  
MJ Micha Jansen -                Adjunct directeur            x 
       

 
Voorbespreking MR  

 
De begintijd wordt besproken. We beginnen voortaan 19.45 uur.  

 
Punten ter bespreking zijn: 
Schoolondersteuningsprofiel  en de begroting. 
 
1.Welkom 
Om 20.00 uur begint de gezamenlijke vergadering. 

 
2.Notulen vorige vergadering + openstaande acties 
punt 4. Bij de kruisjes moet 201 leerlingen staan.   
punt 7.Fijn dat de muren geschilderd zijn. Nog niet alles is gereed.  
De actielijst wordt aangepast. 
 
3. Schoolondersteuningsprofiel 
Wordt getekend.  
 
4.Voortgang onderwijsconcept 
Er is sprake van een 2 sporen beleid. 
1e spoor: De pedagogisch didactische aanpak. Er is tijdens de studiedag gesproken over keuzekasten en 
een start mee gemaakt. Dit omdat een weektaak voor sommige leerlingen onvoldoende is.  
2e spoor: De opbrengsten moeten omhoog. Hier zijn we als team bewust van en komen hier op terug 
tijdens de team 2-daagse.  
De leraar/leerling en ouder enquête komt opnieuw in februari. We gaan dit keer Vensters PO gebruiken. 

 
5. Begroting: 
De begroting is besproken. Een leerlingenstop mocht vroeger niet, nu wel. De bedoeling is dat het nieuwe 
gebouw voor 250 leerlingen is. De komende tijd wordt er naar een nieuwe (digitale) rekenmethode 
gekeken. Het aantal leerlingen is het afgelopen jaar afgenomen. Dit heeft consequenties voor de bezetting 
van het personeel. Er is een tekort in de begroting vanwege de verhuizing, dit moet terug betaald worden. 
Het bestuur wil dat we een reserve gaan opbouwen. Het budget voor de werkdrukverlaging is in het 
document niet duidelijk zichtbaar en dit moet aangepast worden. Het personeel beslist namelijk hoe dit 
budget ingezet gaat worden. 
 
Extra punt: Als er een verschil van 2 stappen in de NSCCT was, zijn ouders gebeld. Verder wordt de 
uitslag met ouders besproken samen met de Cito. 



 

 

 
6. Het gezamenlijke deel wordt afgesloten rond 21.00 uur 
  
7. Vervanging MR-leden 
Gesproken wordt over de zittingsduur van de MR-leden. Het voorstel is de eerste 3 jaar vast en dan per 
jaar bij tekenen.  
 
8. Doornemen jaarplanner MR 
Blijft op de agenda. 
 
9. Cursusaanbod GMR 
Een aantal MR leden gaan verschillende cursussen volgen zoals MR en achterban, basistraining MR en 
GMR, training medezeggenschap 2.0 , algemene MR, GMR onderwerp CAO.  
 
10. Evaluatie eigen functioneren 
Komt opnieuw op de agenda 
 
11. Ingekomen post  
Geen ingekomen post 
 
12. Rondvraag 

 

Wie? Actie Datum 
verg 

Voor: 

NS Agenderen jaarrekening 2017 OR 31-01-
2019 

 

WH Contact opnemen met GMR over de besluitvorming en begroting van het 
bestuur 

  

    

    

    

 


