
Notulen MR vergadering dinsdag 1 december  2015 

Aanwezig:  Bart, Jolande, Patrick, Elise, Trudy 
Brenda, Cornelie, Rob, Cheryl 

Afwezig:   

1. Welkom en notulen/actielijst 
vorige keer/afscheid Cheryl 

Notulen zijn goedgekeurd en worden op de website 
geplaatst. Cheryl is voor de laatste keer aanwezig.  

2. Cao en consequentie voor 
rooster volgend schooljaar: 
VOO avond op 30/11.  
Volgende stap) 

Op 30 november is er een voorlichting geweest over 
de (nieuwe) CAO. Het hele team en twee ouders 
van de MR waren hierbij aanwezig. Volgend 
schooljaar moet een keuze worden gemaakt tussen 
het basismodel en het overlegmodel.  
Korte uitleg: 
Basismodel – ligt vast voor de leerkracht welke uren 
je waar aan besteedt.  
Overleg model – mag je zelf zeggen hoe je jouw uren 
in gaat delen in overleg met directie.  
De opzet van de (nieuwe) Cao is dat er een 40 urige 
werkweek ontstaat voor leerkrachten, waardoor de 
werkdruk moet afnemen.  
Leerkrachten hebben momenteel geen pauze wat 
eigenlijk verplicht zou moeten zijn. Om hier 
verandering in te brengen moeten er maatregelen 
worden genomen.  
 
De volgende stap van het stroomschema: 
Informatie inwinnen bij andere scholen. Bart, Elise, 
Brenda en Jolande hebben kennissen die ook in het 
onderwijs werken, maar bij een ander bestuur. Deze 
scholen hebben al gekozen voor een model en de 
40 urige werkweek is hier al ingevoerd.  
Alle informatie wordt op papier gezet en 
rondgestuurd naar alle MR leden. Dit moet voor de 
volgende vergadering gedaan zijn. (12 januari 2016) 
 

3. Pr-Marketing (stand van 
zaken) 

Het eerste voorstel ligt bij Anno en zal met directie 
overlegd moeten worden.  
Wordt vervolgd.  

4. Overige en WvTTK 

 Bezoek Saskia 
Groenewoud 25 nov jl. 
Hoe verder?  

 
 

 
 
 
 

Saskia heeft zowel met de directie als de MR een 
gesprek gevoerd over de buitenruimte rondom de 
school. Stand van zaken: 
Alle grond rondom de school is al verkocht. De 
school heeft daar geen zeggenschap meer over. Het 
is nog niet duidelijk wanneer, maar er komt een 
moment dat er gebouwd gaat worden op het 
voetbalveldje en de tuin. De school kan dan geen 
gebruik meer maken van deze buitenruimte. Saskia 
is wel van mening dat er naar een alternatief 



 
 

 
 
 

 Volgende MR vergadering 
van jan 2016  (financiën: 
jaarrekening en begroting 
school) 
 
 

 

 Opvolger ouders MR: 
oproep in Elzenblad? 

gezocht moet worden. Er zijn nu plannen om een 
deel van de parkeerhaven van de wasknijper te 
gebruiken als  speelruimte voor de school en de 
buurt, maar deze plannen zijn nog in ontwikkeling.  
 
Afgelopen donderdag een gesprek gehad over de 
begroting op het ABSA kantoor. Bart heeft nu 
inzicht gekregen.  
Jolande en Rob gaan samen met Bart kijken naar de 
begroting van de jaar. Wordt een afspraak gemaakt.  
 
 
Cornelie zoekt uit wat er in het reglement staat.  
Verkiezingen worden uitgesteld tot het eind van het 
schooljaar.  
 

Wvttk Amanda is bevallen van een zoon. Elise regelt een 
cadeautje namens de MR.  

 

Datum Tijd Locatie 

8 september 2015 19.30 uur  Basisschool Elzenhagen 

6 oktober 2015 19.30 uur  Basisschool Elzenhagen 

10 november 2015 19.30 uur  Basisschool Elzenhagen 

1 december 2015 19.30 uur  Basisschool Elzenhagen 

12 januari 2016 19.30 uur  Basisschool Elzenhagen 

2 februari 2016 19.30 uur  Basisschool Elzenhagen 

8 maart 2016 19.30 uur  Basisschool Elzenhagen 

5 april 2016 19.30 uur  Basisschool Elzenhagen 

7 juni 2016 19.30 uur  Basisschool Elzenhagen 

5 juli 2016 19.30 uur  Basisschool Elzenhagen 

 


