
 MR-vergadering maandag 23-4-18 
Tijd: 19.30 uur 
Notulen: Lisette 

 agendapunten: doelen: 

 Deel I: 19.30 uur tot 20.30 uur  

   

1 Opening  

2 Notulen 6-3 Geen opmerkingen. Deze worden op de site 
geplaatst. Vanaf nu blijven alle notulen van 
het lopende schooljaar op de site. 

 Mail/post:  
9-4-18: Notulen GMR (26-3) 

Geen bijzonderheden in notulen GMR. 
Waarschijnlijk gaat het bestuur deelname 
GMR aantrekkelijk maken voor leerkrachten 
door de uren te compenseren. 
(uitbetalen/vrije uren) 

3 Mededelingen vanuit MT  De mededelingen betreffen de personen die 
ziek zijn. 

4 Formatie We gaan volgend schooljaar werken met 7 
groepen. 
De wensen van de teamleden zijn 
geïnventariseerd. Er zal ruimte zijn voor 
extra ondersteuning in de groepen daar waar 
nodig. Dit heeft ook invloed op de 
werkdruk.(Binnenkort zal werkdruk ook in een 
vergadering aan de orde komen.) 
Keuze team is om het extra geld van dhr. A. 
Slob te besteden in de groepen. (2,5 dag) 
MT is in overleg over bemanning van de 
groepen. 

5 Onvrijwillige mobiliteit De onvrijwillige mobiliteit hoeft niet ingezet 
te worden. Jessica wil graag met huidige 
team verder en heeft dit aangekaart bij het 
bestuur. Ze heeft een plan opgesteld en dit is 
akkoord bevonden door het bestuur. 

6 Andere schooltijden Er is een werkgroep andere schooltijden. 
Deze groep heeft regelmatig overleg en zet 
de lijnen uit. Er is een enquête onder de 
leerkrachten gehouden; willen we 14.00 u. of 
14.15 u. als eindtijd? Wat zijn de 
consequenties?  Deze zijn geïnventariseerd en 
daarover gaan we met het team in overleg. 
(22 mei) 
Vervolgens wordt er gestemd door team en 
komt het punt terug in de MR. 
Nieuwe ouders worden tijdens startgesprek 
op hoogte gebracht van het feit dat eindtijd 
kan gaan veranderen. 

7 Taakbeleid Het taakbeleid hangt nauw samen met keuze 
voor basis- of overlegmodel. 

8 Overleg/basismodel  We moeten een keuze maken of we volgend 
schooljaar doorgaan met het basismodel of 
dat we willen gaan werken met het 



. 
 

 

overlegmodel. Mt informeert de leerkrachten 
middels een zelfgemaakte film waarin de 
belangrijkste verschillen tussen de modellen 
te zien zijn. Daarnaast krijgt team info op 
papier. 
Vervolgens wordt er gestemd. 
Bij een overlegmodel moet er een plan 
geschreven worden. Het basismodel volgt de 
wet. 

9 Schoolondersteuningsprofiel Jessica en Chantal (IB) zijn bezig met het 
opstellen van een nieuw zorgplan, passend bij 
de huidige situatie. 

10 Rondvraag  Uitbreiding Ingeborg is tijdelijk. Ingeborg 
neemt taken over van Jessica. 
Chantal heeft tijdelijk meer uren wegens veel 
taken. 
Website: kritisch kijken en opmerkingen 
doorgeven aan MT. 
Afscheid Marloes en Brenda: 28 juni. 

11 Nieuwe leden uitnodigen voor 11 
juni 

Reeds gebeurd. 

   

   


