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Medezeggenschapsraad vergadering schooljaar 
2012-2013 
(MR)

Datum 
vergadering: 
27-5-2013

Aanwezig
:

Margot Eweg          (MEW) notulist 
Afke Koek   (AKO)       
Ronald Hilbers   (RHI)  
Teus van Wettum  (TWE) 
Diane de Smit   (DSM) voorzitter 
Jeroen Goes   (JGO)  namens de schoolleiding 
Joris Timmers         (JTI) 
Luciënne Askes       (LAS) 
Anita van Dommelen (AVD) vervangt tijdelijk WBA

Afwezig: Wendy Baas          (WBA)  secretaris

# Agendapunten actie

Welkom 
DSM heet iedereen welkom, vaststellen agenda !

1 Vaststellen notulen 22 april 
De notulen van 22 april zijn hierbij vastgesteld en kunnen op de site 
worden geplaatst. 
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2 Punten schoolleiding 
- Nieuwbouw: vandaag begonnen. Er is een muur geplaatst tussen 

het lokaal van Yolanke en het oude lokaal van Ronald. Hierdoor 
hebben Aukje en Carolien nu een eigen ingang. Dit is een tijdelijke 
muur, die zal blijven staan tot de oplevering.  

- De binnenkring is bezig met de inrichting.  
- Donderdag 6 juni 12.30u is de officiële start van de bouw.  
- De bovenbouw heeft meegekeken in het VO, hoe geven zij les, hoe 

is het ingericht.  
- Volgend jaar komen er weer nieuwe informatieavonden over ‘hoe 

gaan we lesgeven in de nieuwe situatie’. 
- Inspectiebezoek: donderdag 13 juni komt de inspectie op 

bezoek. 
 

!!!!!

3 Medewerkerstevredenheidsonderzoek 
Goede cijfers! Misschien volgend jaar nog als PMR leden nog een keer 
aangeven tijdens een bouwoverleg.

4 Meldcode huiselijk geweld 
Dit is een wettelijk verplicht stuk. Per 1 juli 2013 moeten alle scholen deze 
hebben. De MR heeft instemmingsrecht. MR stemt in met het plan

!

5 Professionaliseringsplan 
Verantwoording van het nascholingsplan voor medewerkers. De MR stemt 
in met het plan en is positief over de studieplannen.

!!!
6 Speerpunten 

- ICT 
- Sociale media 
- Communicatie onderwijsconcept 
- ORBO 
- ouderhulp (orbo) 
- combinatie werkende ouders en school 
- Engels 

!!!

7 RI&E (punt JTI) 
Risico inventarisatie en evaluatie. Mei 2014 wordt dit uitgevoerd, conform 
schoolplan.

!!!!!
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8 ORBO (CABO) 
De MR bespreekt een conceptplan voor de CABO. De PMR heeft nu de 
voortgezette taak om de taken vast te stellen en de mensen die de taken 
nu uitvoeren te vragen zitting te nemen in de CABO of anders de taken op 
papier te omschrijven. Ook proberen zij te bedenken hoeveel taakuren 
hiervoor beschikbaar gesteld moeten worden voor de medewerker die de 
CABO gaat begeleiden. CABO ouders zijn niet per se contactouders.

!!!!!

9 Verantwoording ouderbijdrage/concept jaarverslag/MR 
jaarrekening 
De verantwoording ouderbijdrage komt in het financieel jaarverslag van 
de school, dit komt aan het einde van het kalenderjaar. Hierbij beslist de 
MR dat de verantwoording ouderbijdrage van 2012 in het jaarverslag van 
2012-2013 komt en de verantwoording van 2013 in het jaarverslag van 
2013-2014. !
Graag schriftelijk commentaar leveren op het concept jaarverslag 
2012-2013. Een jaarverslag is wettelijk verplicht voor de MR. AKO past 
het aan. !
De MR jaarrekening komt in het jaarverslag.

!!!

1
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Formatieplan 
Het instemmingsrecht van de MR gaat over het aantal fte. Er is geen 
afwijking van het meerjarenformatieplan. Bij de volgende vergadering 
biedt JGO het formatieplan ter informatie aan.

1
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Schoolplan 2013-2016 (ter informatie) 
Tussenevaluatie schoolplan. Dit schuift door naar het begin van volgend 
schooljaar. 

!!
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MR verkiezingen 
De stembiljetten worden deze week meegegeven. De profielen hangen in 
de gangen en worden ook meegegeven aan de kinderen. Voorstel van 
DSM: de oudergeleding die dit keer herkozen wordt, blijft eenmalig 
maximaal twee jaar aan, hiermee wordt ingestemd.

1
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Vergaderdata MR 2013-2014 
Bij deze stemmen de leden in. De data worden op de jaarkalender voor 
ouders vermeld.
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Info-avond mediawijsheid 
AKO licht toe. De avond wordt gepland voor november 2013. JGO wil 
graag een gesprek aangaan met AKO over de voors- en tegens over of je 
VO en BO samen of apart.

1
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Rondvraag 
MEW:  
RHI: Mag je mailen naar ouders om stemmen te werven voor de MR? LAS 
geeft aan: we gebruiken de mailadressen niet voor andere doeleinden 
dan groepszaken. Voor de MR mag je reclame maken, maar niet via de 
mail. Dit komt ter evaluatie in de volgende vergadering. 
TWE:  
DSM:  
AVD:  
AKO: vraag over de Skoolmates. Hoe zijn de ervaringen? JGO geeft aan 
dat het deze middag is geëvalueerd. Er is veel tijd en energie 
geïnvesteerd om Flash en Java te installeren. Ambrasoft is nu (webbased) 
geïnstalleerd. Er moet nog geïnventariseerd worden of dit ook thuis werkt. 
LAS: Wie komt er in de plaats van RHI? Dat is Laura L., RHI nodigt haar 

uit om volgende keer aan te schuiven. 
JGO:  
JTI: Volgende keer is de laatste keer voor de mensen die afscheid nemen 
en nemen er nieuwe mensen plaats in de MR. LAS stelt voor om het bij 
haar thuis te doen en af te sluiten met een drankje. JGO is afwezig, hij 
vraagt KRA erbij te zijn.

!!!!!
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afsluiting en datum volgende vergadering 
DSM sluit de vergadering af en bedankt de aanwezigen. 
De volgende vergadering is op maandag 24 juni, 20.00 uur,  
bij LAS thuis!

NOTULEN MR-vergaderingen schooljaar 2011-2012 Page !4


