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Notulen MR vergadering 

Maandag 16 april  2018- 19.15 tot 20.25 uur 

Locatie Hoitsemastraat 
 

Aanwezig: Lies Maliepaard, Stefan Hokke, Mees van der Wiel , Joke Heinen, Conny Bredemeijer, Erna 

van Schelven Nadesh Jongeneel  

Afwezig: geen 

 

1.Opening : Nadesh Jongeneel  

 
  

2. Notulist : Nadesh Jongeneel  

3. Ingekomen post: 

Mees neemt de ingekomen stukken mee o.a. vakblad MR 

 

4. Notulen / afspraken vorige vergadering:  

Goedgekeurd en online geplaatst 

 

5. Actielijst: Voortgang onderwijsinhoudelijke jaarplanning. 

Onderstaande punten dienen nog opgepakt te  worden  

- Schema stoppenkast 

- Thermostaatkraan in de keuken  

- Zonnewering keukenkant 

Arbo:  

Op 25/4 vindt er een BHV herhaling plaats voor de leerkrachten zodat op beide locaties BHVers 

aanwezig zijn.  
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6.  Onderwerpen vanuit de ouders. 

-  Schaduwplek op het kleuterplein is besproken hier wordt over nagedacht of er mogelijkheden zijn 

om dit op een gemakkelijke manier te creëren.  

 

-  Nadenken over de invulling van Sinterklaas 2018 omdat afgelopen jaar het e.a. op korte termijn 

geregeld moest worden;  Nadesh zal inventariseren bij de Gemeente Nissewaard wat de 

mogelijkheden hierin zijn.  

 

- Ouders waren benieuwd wat de reden was van het verzetten van de schoolreis data. 

Onverwachte drukte met het inhuren van de bussen dan verwacht, men dacht ivm de koningspelen dat 

het juist  stiller zou zijn hierdoor moest er uitgeweken worden naar dinsdag 24/4.   

Er zal een sport/speldag plaatsvinden ipv koningspelen  

 

7. Onderwerpen vanuit leerkrachten:  

Werkdrukverlichting van leerkrachten bijvoorbeeld het vieren van kerst in de klassen dit geeft rust 

voor de leerkracht.  

Cursus Teacher leader; administratie kost veel tijd, onder de les kan de leerkracht weinig registreren 

over de leerling en gebeurd dit regelmatig buiten de lessen. 

Duurzame inzetbaarheid van personeel; dit onderwerp zal in de GMR besproken worden  

De leerkrachten zouden het prettig vinden als er bijvoorbeeld taken door een conciërge/gastheer-

vrouw  opgepakt kunnen worden, lichte administratieve taken/telefoon beheer. Mogelijk zijn hiervoor 

re-integratie kandidaten beschikbaar. Nadesh zal dit nagaan binnen de organisatie waar zij werkt.  

 

8. Onderwerpen vanuit de directie: 

 
Personeel 
De groepsindeling voor schooljaar 18-19 is al een heel eind rond.  Binnenkort zal het complete plaatje 
gepresenteerd worden.  
 
Begroting 18-19 e.v. 
MR jaarverslag door Mees gemaakt en wordt gepubliceerd op de website.  
 
Beheer/Onderhoud 
Nieuw ophaalschema afval. Scheiding PMD, Papier en restafval. Schoolplein wat ‘opgehaald’ en 
rubberen tegels vervangen door kunstgras Plan voor nieuwe vorm van telefonie: VOIP. Gevelpanelen 
vervangen in de a.s. zomervakantie 
 
Denk en Doelab 
Volgend jaar uitbreiding van de faciliteiten voor het Denk-& Doelab. Doel: doorlopende leerlijn in de 
school en delen van de kennis naar andere VCPOscholen.  
Gerwin meer uren voor inzetbaar 
 
AVG (Algemene Verordening Gegevensverwerking) 25 mei a.s. gaat deze wet in werking. Op de 
achtergrond heeft het bestuur technische en organisatorische maatregelen getroffen om op tijd te 
voldoen. Er komt een externe onafhankelijke gegevensbewaker. Verder gaat ook Nico vd Doe op 
training en zal ook de scholen verder voorlichten. 
 
Manifest stop lerarenregister Het bestuur heeft aangegeven zich achter het manifest te scharen. Het 
bestuur is voor ontwikkeling kennis en vaardigheden van de leerkracht, maar zij erkent meer vormen 
van leren dan de wijze waarop dit ingevuld wordt via het lerarenregister. 
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Activiteiten 
Mini vierdaagse 2019 Gesprek tussen de WSV ‘Altijd vrolijk doorgaan’ t.a.v. de organisatie van de mini-
vierdaagse volgend jaar minder vrijwilligers. Op een later moment laten weten wij hoe dit eruit komt 
te zien. 
 
9. Onderwerpen vanuit de GMR:  

Formatieplan besproken 

Vernieuwing van het Arbo contract vanaf 1/4, Lies zal de folder in teamoverleg bespreken.  

De afdeling HRM kan ondersteuning bieden in te voeren gesprekken.  

Werkdruk is besproken en er wordt gekeken hoe druk vermindert kan worden 

Overgangsplan van groep 2 naar 3, wordt gedeeld indien deze beschikbaar is  

Huisvestingsproblematiek Hoeksteen, mogelijk wordt er uitgeweken naar de Maaswijk ivm groeiende 

wijk ‘het land’ waar tot op heden nog geen school aanwezig is. 

 

10. Afspraak volgende vergadering:  

4 juni Notulist Stefan 

voorzitter Joke  

 

11 Rondvraag:  

Nadesh/Erna/ Helga zijn naar de voorstelling Safe School “I-dentiteit” geweest.  Nadesh heeft de 

informatie gedeeld van Safe School. Safe School heeft als missie om samen een veilig schoolklimaat te 

creëren. Zij streven naar een school waar iedereen zichzelf kan zijn en tot bloei kan komen en doen dit 

d.m.v. verschillende workshops op school. https://www.stichtingsafeschool.nl/ 

 

Nadesh zou graag naar een MR Training volgen hiervoor kan zij contact opnemen met de GMR, Mees 

deelt met haar de gegevens van contactpersoon.  

 

12 Sluiting. 

Om 20.25 uur sluit  Joke de vergadering.   


