
Notulen MR vergadering 16-01-2019 

Aanwezig:  Ronald, Tessa, Karin, Judith, Maria, Martijn, Monique, Natasja en Patricia (notulist) 

Afwezig:  Marieke 

 

 MR-geleding met directie 

1. Opening vergadering en opmerkingen: 

De voorzitter opent de vergadering. 

- Ronald laat weten dat er  voor 15 maart a.s. een grote stakingsactie is aangekondigd. Het 

is nog onbekend of de Ark hier aan mee doet. Op 17 januari a.s. is er een overleg met alle 

directeuren van de SCOH, Ronald hoopt tijdens deze vergadering hier duidelijkheid over 

te krijgen. 

- Martijn laat weten te moeten stoppen met de MR. Dit is te wijten aan tijdgebrek. 

- Wegens het vertrek van Martijn zal er een nieuwe verkiezingsronde moeten komen voor 

het aantrekken van een nieuw MR-lid. 

 

2. Notulen van de vorige keer 

De MR notulen van dit schooljaar zullen zo spoedig mogelijk op de site van de school worden 

gezet ter inzage. Er zijn verder geen opmerkingen over de notulen van de vorige vergadering. 

 

3. Zieke leerkrachten/ouders/kinderen 

Er wordt kort gesproken over ziekte binnen het team en langdurig zieke kinderen. 

 

4. Mogelijkheden voor overblijf 

Gezien de ontevredenheid over Hallo Jobbing en hoe de overblijf momenteel verloopt heeft 

de directie vier modellen gemaakt die mogelijk zouden zijn ter vervanging van het huidige 

model. Alle vier modellen zijn besproken door de MR en er blijven twee modellen over die 

verder uitgewerkt dienen te worden. Allereerst zullen de twee modellen besproken worden 

met de leerkrachten. Dit zal waarschijnlijk gedaan worden via een online enquêteformulier. 

De uitkomsten hiervan zullen weer terug komen op de agenda van de MR. Vervolgens zal de 

MR een ouderraadpleging doen mede vanwege een mogelijke wijziging in de schooltijden. 

 

5. Ervaringen met nieuwe maatregelen school in en uitgaan 

De algemene ervaring is dat er meer rust is tijdens het in en uitgaan van de school. Ook 

wordt opgemerkt dat er bij de bovenbouw weinig tot geen ouders meer mee lopen naar 

boven. Wel lijkt het nog steeds druk in de hal, waarschijnlijk wegens het slechte weer van de 

afgelopen tijd. Ook wordt benoemd dat het op de waterval (de trappen midden in de school) 

druk is en dat het voor de leerkracht soms toch onoverzichtelijk is bij het verlaten van de 

school of zij alle kinderen hebben zien vertrekken. Afgesproken wordt dat er nogmaals een 

bericht op de schoolapp gezet wordt voor de ouders met het verzoek om niet bij de voordeur 

of in de hal te wachten op de kinderen maar bij de nummers van de klassen op het plein. 

 

MR-geleding 

6. Nieuws vanuit de GMR 

Vanuit de GMR is er geen nieuws. Er is geen terugkoppeling gekomen op de inbreng van de 

MR betreffende het onderwerp “wat te doen bij veel zieke leerkrachten”. 



 

7. Schooljaar 2018-2019 MR-Jaarplan 

Er is een aantal standaard punten die benoemd worden in de werkmap 

medezeggenschapsraad die op de agenda gezet zouden kunnen worden ter bespreking. 

Afgesproken is dat vanaf heden iedere vergadering 1 a 2 punten op de agenda komen. Als er 

tijd is worden de punten besproken en bij gebrek aan tijd schuiven de punten door naar een 

volgende vergadering. 

 

8. Rondvraag 

Er zijn geen vragen voor de rondvraag. 

 

9. Agendapunten volgende vergadering 

Afgesproken wordt dat voortaan de agenda en de stukken voor de vergadering minimaal 1 

week van tevoren verzonden worden verzonden. 

Op de agenda van de volgende vergadering  komen, naast de standaard agendapunten, de 

volgende punten: 

MR-geleding met directie: 

- Overlast van hangjongeren 

De ouderraadpleging zal erbij gehaald worden om een volgend aandachtspunt te 

bespreken. 

MR-geleding: 

- 1 a 2 standaard punten uit de werkmap medezeggenschapsraad. 

  

 

 

 


