
 

Verslag MR vergadering 

Maandag 13 januari 2019 - 19.15 tot 20.30 uur 

Locatie Hoitsemastraat 

 
1. Opening  : Mees filmpje “Dit is Sil” 

2. Notulist: Nadesh 

3. Ingekomen post 

Info MR bladen  

4. Notulen / afspraken vorige vergadering 

- Notulen van de vorige vergadering  zijn geen op/aanmerkingen 

Activiteitenplan & Jaarverslag zal Meese aanpassen vanuit zijn rol binnen de MR.  

5. Onderwerpen vanuit de ouders 

 

Is er een beleid voor huiswerk? 

Vanaf groep 6 krijgen de leerlingen officieel huiswerk dit staat ook vermeld in de 

schoolgids. Op dit moment lijkt er een verschil te zitten in de hoeveelheid van huiswerk. 

Dit zou met de nieuwe methode te maken kunnen hebben maar wordt nader onderzocht. 

We zullen dit punt op de volgende vergadering terug laten komen.  

 

6. Onderwerpen vanuit de leerkrachten  

Joke heeft navraag gedaan bij het CNV of er een beleid is omtrent de warmte in de lokalen. 

Onderstaande het antwoord vanuit het CNV 

Er zijn veel normen, maar weinig is (helaas) echt wettelijk vastgelegd. Er zijn adviezen over de maximale 
temperatuur in de klas, maar omdat het niet wettelijk is vastgelegd is er weinig afdwingbaar. Op grond 
van goed werkgeverschap zou natuurlijk wel verwacht mogen worden dat een werkgever zich houdt aan 
de adviezen en normen.  
Ik wil u voor meer informatie verwijzen naar onderstaande link: 
https://www.arbocataloguspo.nl/WebCatalog/Catalog.aspx?type=Subject&Id=30&th=7&su=37 
Links staat er per onderwerp (ook de onderwerpen die u noemde) welke normen er zijn en wat er 
eventueel mogelijk is. Wellicht zou een arbodienst ook gevraagd kunnen worden voor een advies over een 
veilige werkomgeving. Dan hebben jullie een advies van een deskundige op dat gebied en is er voor de 
werkgever eigenlijk weinig ruimte om daar geen gehoor aan te geven. In een uiterst geval zou natuurlijk 
een klacht ingediend kunnen worden bij de arbeidsinspectie. 
 

7. Onderwerpen vanuit de  Directie 

Personeel: 

 Te kort aan leerkrachten blijft oplopen. Februari 2020 gaat er een zij-instromer starten in 

groep 7 dit vergt van zowel de begeleider als zij-instromer  volledige commitment om een 

succes hiervan te maken 

(Passend)Onderwijs: 

Vanuit de gemeente zijn aan Kindkracht (Samenwerkingsverband) preventiegelden 

toegezegd dat nog voor 2020 besteed moest zijn. Wij hebben dit ingezet op enkele 

https://www.arbocataloguspo.nl/WebCatalog/Catalog.aspx?type=Subject&Id=30&th=7&su=37


individuele leerlingen die Rots & Watertraining gaan krijgen of Kindercoaching/kinderyoga 

en de onderbouwgroepen die spelbegeleiding krijgen bij buitenspelen. 

Beheer/Onderhoud: risico-inventarisatie/evaluatie er is inmiddels een hoop opgepakt. 

Airco dit is te kostbaar om aan te schaffen voor de school 

jaarplanning voortgang komt hierin terug.  

 

28 oktober jl is er een studiedag geweest m.b.t. “protocol verbeterde meldcode huishoudelijk 

geweld en kindermishandeling” 

Deze verplichte training is vanuit de gemeente bekostigt.  

 

Begroting  doorgenomen 

 

8. Onderwerpen vanuit de GMR  

Vakantierooster 2020-2021 er wordt een voorbeeld genomen aan de Rotterdamse scholen 

Fusie besproken 

Tropenrooster vooraf richtlijnen bekend om tijdig hierin te handelen  

Zonwerend folie i.p.v. airco 

 

9. Afspraak volgende vergadering 

6 april opening Nadesh 

15 juni opening Jeroen 

 

10. Rondvraag 

Geen  

12.  Sluiting 

20:30 

 


