
!
NOTULE
N

Medezeggenschapsraad vergadering schooljaar 
2012-2013 
(MR)

Datum 
vergadering: 
25-3-2013

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 25 februari 
De notulen van 25 februari zijn hierbij vastgesteld en kunnen op de site 
worden geplaatst.
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2 Punten schoolleiding 
Donderdag 13 juni vierjaarlijks inspectiebezoek. Van te voren 
beleidsplannen en leerlinggegevens insturen. Komen dit jaar langs in 
groep 2, 5 en 7. Gesprek met de desbetreffende medewerkers, IB, directie 
en (voorzitter van) bestuur. DSM vraagt verslag vorig bezoek voor MR. !
Wat vinden we van het opgelegde beleid vanuit Den Haag? Verplichte 
eindtoets en antipestwet. Voorstel: een ‘herinnering’ op de website over 
de toegankelijkheid van medewerkers voor zorgen over je kind, vanuit de 
directie.  

!!!!
JGO !!!!!!!!
JGO

3 Concept jaarrooster 
Zeven leden van de MR stemmen in met het nieuwe rooster, met de 
toevoeging dat de nieuwe manier van inplannen van studiedagen 
(middagen) aan het einde van het volgende schooljaar (2013-2014) wordt 
geëvalueerd. RHI stemt blanco. Het rooster is bij deze vastgesteld. 

4 Basisuniversiteit 
RHI ligt nader toe. 

!

5 Nieuwbouw update 
Het team heeft onder leiding van Daniëlle Broes aangegeven wat de sfeer 
is die we gezamenlijk willen hebben. De moodboards hangen in de 
teamkamer. JGO plaatst foto’s hiervan op de oudersite. 
Slopen doen ze in de meivakantie, asbest verwijderen ook.

!!!
JGO

6 ORBO 
In het kernteam geweest, stemde ermee in. Legt het nu bij de PMR neer 
om een voorstel taakomschrijving te maken. Hoe zouden we de ORBO in 
willen zetten? PMR maakt een afspraak om dit te maken.

!!!
PMR

7 Vervanging Wendy MR 
AVD vervangt voor de rest van het jaar.

!!!!!

NOTULEN MR-vergaderingen schooljaar 2011-2012 Page !2



8 MR verkiezing 
RHI vraagt iemand in de kleurgroep om hem te vervangen. 
JTI en AKO zijn herkiesbaar, LAS stelt haar plek beschikbaar. 
Alle andere MR leden blijven volgend jaar aan. !
AKO en RHI maken planning en organiseren de verkiezing van de MR. 

!!!!!
AKO 
en 
RHI

9 Informatieavond mediawijsheid 
Planning voor september 2013. Toevoeging van JGO: graag samen met 
het VO. AKO wordt kartrekker van dit onderwerp. Alle inhoudelijke 
bijdragen graag mailen aan AKO. AKO neemt contact op met de ORBO 
van het VO.

!!!
AKO

1
0

Ouderopkomst informatiebijeenkomst gezonde school maandag 
18 maart jl. 
Er kwamen maar vijf ouders, werkers hadden zich voorbereid en dit was 
teleurstellend. Tip LAS: vraag vooraf aanmelding van ouders, zodat je 
weet hoeveel aanmeldingen er zijn en je hierop kunt anticiperen. 

1
1

Evaluatie nieuwssite 
MEW wil graag de nieuwssite evalueren. MEW maakt vragenlijst en vraagt 
JGO dit te digitaliseren. Plan maken voor ouders zonder internet.

!!
MEW
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Rondvraag 
MEW:  
RHI: Morgen is de GMR, punten? JTI: verplichte eindtoets. Vakantiedagen 
op elkaar afstemmen. 
TWE:  
DSM:  
AVD:  
AKO:  
LAS: Avondvierdaagse: t-shirts verkopen? Stellen bij deze vast: iedere 

twee jaar verkopen we deze (dit jaar niet). 
JGO: Wat vinden de ouders van de koningsspelen? Ouders vinden het een 
leuk idee. JGO neemt het mee naar het kernteam. 
JTI: Hoe is de informatie van de medewerkers geregeld (notulen staan op 
de interne site). Stand van zaken schoolplan? Volgende overleg. Discussie 
in de MR zou bondiger kunnen. Punten van de schoolleiding als een-na 
laatste voor de rondvraag. Skoolmates: schuift door naar de volgende 
keer.

!!!!!
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Openstaande actiepunten: 

- MEW plaatst jaarverslag op de site

1
3

afsluiting en datum volgende vergadering 
DSM sluit de vergadering af en bedankt de aanwezigen. 
De volgende vergadering is op maandag 22 april, 20.00 uur, in de 
spreekkamer van de directie.
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