
                                        MMeeddeezzeeggggeennsscchhaappssrraaaadd  

                                                            bbaassiisssscchhooooll        DDee  TTaannddeemm 

 
Notulen: 

Datum: Dinsdag 28-11-2017 

Tijd: 20.00 tot 22.00 uur 

Plaats: koffiekamer 

 

1. Opening: 

Lonneke, Esther, Monique H. Kristel en Denise 

 

2. Post: Mail GMR. 

 

3. Mededelingen:  

-Directie;  

De begroting wordt voortaan door de directie in orde gemaakt, zodat we meer inzicht 

krijgen per school. MT krijgt hier scholing voor. De begroting voor 2018 wordt later in 

orde gemaakt. Dat betekent dat de MR ook later inzicht krijgt in deze financiële stukken. 

Marthijn vindt dat het verhaal achter financiële beslissingen duidelijker en inzichtelijker 

moet worden voor MR en personeel. Directies kunnen zelf meer schuiven met de financiële 

middelen.  

Er hoeft nu door minder mensen te worden gekeken of een uitgave toegekend kan worden. 

 

12 december staking:  

Er wordt nu nog geïnventariseerd wie er gaat staken.  

Er zijn scholen in de stichting die moeten gaan kijken naar hun te draaien lesuren,  

waardoor er scholen zijn die deze dag wel open moeten zijn. 

 

Personeelsbezetting: 

vervanging:  Er is geregeld dat er vervanging is t/m de zomervakantie. Ilse blijft werken 

voor groep 1-2.  Er wordt na het verlof van Niki bekeken hoe deze vervanging verder zal 

lopen. 

Kan IB iets betekenen in de taakuren, bijv. MR vergadering? 

 

-OR; 

Aanschaf nieuwe gymmaterialen:  OR is in gesprek gegaan met de gemeente en er is 

toegezegd dat er in nieuw gymmateriaal wordt geïnvesteerd. In het bijzonder in een dikke 

mat. Daarnaast gaf de gemeente aan nooit eerder een aanvraag/ signalen te hebben 

ontvangen.  

OR heeft een nieuwe opzet van takenverdeling. Hierbij wordt er meer beroep gedaan op 

ouderhulp vanuit buiten de OR.  

De ouderapp werkt goed. Het is prettig als de leerkracht nog bevestigd naar hulpouders 

dat ze komen helpen. 

 

-GMR;  

zie doorgestuurde mail. 
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4. Rondvraag en sluiting 

Esther vraag voor de volgende vergadering, aan onze contactpersoon van de GMR, om aan te 

sluiten. 

 

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   Schoolveiligheid

splan 

Met name: 

Eerste 4 

bijlages 

Begroting  

8   Nieuwe statuten   

 

 

     

      

(I) Instemming 

(A)  Advies 


