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Notulen: 

Datum: Dinsdag 03-10-2017 

Tijd: 20.00 tot 22.30 uur 

Plaats: koffiekamer 

 

1. Opening 

 

2. Post: Mail GMR 

 

3. Mededelingen:  

-Directie;  

Personeelsbezetting: 

Op woensdag komt er een extra leerkracht met gymbevoegdheid ondersteunen bij groep 1 

t/m 4 met de gymlessen.  Er wordt bekeken hoe we zo stabiel mogelijk de 

personeelsbezetting kunnen neerzetten. Mede met het zicht op het pensioen van Hennie en 

het verlof van Niki. 

In de nieuwsbrief van 5-10-2017 wordt gecommuniceerd dat Bianca en Annemieke graag 

weer zouden starten, maar helaas er nog niet toe in staat zijn. 

Delen persoonsgegevens 

Volgens de privacywet mogen persoonsgegevens niet gedeeld worden. Hoe gaan we hier als 

school mee om? 

Start nieuwe algemeen directeur 

Marthijn heeft kennis gemaakt met de leerkrachten. 

Privé bericht Monique 

Vanwege een geplande operatie zal Monique 4-6 weken niet aanwezig zijn. Haar taken 

worden door Annemarie, Lonneke en Harold waargenomen. 

-OR;  

Kristel en Karin zijn de contactpersonen voor de MR; 

De dikke mat.  De verantwoordelijkheid ligt bij de gymzaal om de juiste gymmaterialen aan te 

schaffen. (de dikke mat), maar zij lijkt deze niet te willen nemen. De OR neemt nu contact op 

met de gemeente.   

De groepscontactouder heeft contact met de leerkracht en speelt hulpvragen voor activiteiten 

door in de groepsapp. 

 

-GMR;  

Zie doorgestuurde mail. 

Contact GMR: Wie is contactpersoon voor onze school? Esther gaat naar de voorzittersavond en 

vraagt dit na. 
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4. Samenstelling en taakverdeling MR 

PMR Denise: Secretaris 

OMR Esther: Voorzitter 

OMR Monique: Lid 

 

5. Jaarplanning MR  

zie schema. 

 

6. Landelijke staking PO in actie 5 oktober 

a. Communicatie MR 

De brief rondom de staking is vanuit het bestuur gestuurd. De OMR geeft aan dat zij 

graag over de procesgang eerder waren geïnformeerd. Dit was vorig schooljaar ook 

afgesproken. 

b. Werkdruk Tandem 

Op dit moment is en een dysbalans vanwege de omstandigheden. Veel taken worden nu 

verdeeld over 3 vaste leerkrachten. Er is besproken dat de focus nu volledig op de 

groepen ligt. Het innoveren blijft, maar met de focus op de leerlingen. 

Daarnaast was de werkdruk al hoog in het onderwijs. Er is weinig ruimte om extra te 

kunnen faciliteren. Bijv. kijkend naar het passend onderwijs is er nog weinig zichtbaar 

wat er op scholen mogelijk is en gefaciliteerd kan worden. 

 

7. Koers Tandem intern en extern project 

Zie punt 6b 

 

8. Schoolplan 2017/2018 

a. Doelen 

Wat staat er dit jaar op de planning en wat moet er tijdens de MR besproken worden. 

Dit document moet nog naar Esther gestuurd worden. 

b. Welke documenten dit schooljaar instemming nodig MR? 

 

9. Terugkoppeling studiedag. 

Lab. 4.  Het team heeft scholing gehad rondom de 21st century skills en coderen.  We zien dat 

dit een belangrijk onderdeel is in de ontwikkeling van kinderen.  We gaan bekijken hoe en of we 

kunnen meeliften met de grotere scholen, die hier al in dit schooljaar mee gaan starten.   

10. Input ouderavond Social Media Wijs (21 november 2017)? 

Ouders willen graag terug horen wat de visie van de Tandem is. Wat kunnen ouders van hun 

kinderen verwachten, wat moeten ze kunnen? Wat sta je toe en waar leg je een grens?  

 

11. Verkiezingen OPR 

is deze mail ook naar alle ouders gecommuniceerd?  
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12. Rondvraag en sluiting 

aparte vergadering rondom Visie plannen met MR en teamleden op 27 nov. En kijken naar de 

ouderavond van januari.  

De MR vergaderingen blijven op dinsdag tijdstip 20.00. 

 

Vergaderschema MR-schooljaar 2017-2018  

punt MR 1 3 okt. MR 2 28 

november 

MR 3 30 januari MR 4  27 maart MR 5 29 mei 

1 Opening Opening Opening Opening Opening 

2 Notulen Notulen Notulen Notulen Notulen 

3 Post Post Post Post Post 

4 Taakverdeling Concept 

jaarverslag 

Formatie Formatie Formatie (I) 

5 Jaarplanning Schoolplan welke 

doelen: 

Schoolgids    

6  Ouderavond social 

mediawijs. 

Schoolplan doel: Schoolplan doel: Schoolplan doel: 

7  Schoolveiligheidsp

lan 

Met name: 

Eerste 4 bijlages 

Schoolveiligheid

splan 

Met name: 

Eerste 4 

bijlages 

Begroting  

8   Nieuwe statuten 

wat zijn de 

nieuwe stukken: 

Evt. Anneke 

  

 

 

  Opening   

(I) Instemming 

(A)  Advies 


