
Notulen MR vergadering dinsdag 6 oktober 2015 

Aanwezig:  Bart, Jolande, Patrick, Amanda, Trudy 
Brenda, Cornelie, Rob 

Afwezig:  Cheryll 

Welkom en notulen / actielijst 
vorige keer 

 

1. Welkom en 
notulen/actielijst vorige 
keer 
- Techniekprofiel – 

lesplan… 

Notulen worden op de website geplaatst.  
 
 
Is er een lesplan aanwezig? 
Bart gaat dit controleren.  

2. Cao en consequentie voor 
rooster volgend schooljaar: 
stappenplan. 

Bart heeft een stroomschema gemaakt. Dit is een 
mogelijk stroomschema hoe om te gaan met de 
invoering van de 40 urige werkweek.  
Het is nog niet duidelijk of Elzenhagen zelf een 
keuze mag maken of dat dit bestuursbreed wordt 
gedaan.  
Eerste stap: 
Bart gaat iemand uitnodigen van VOO. Iemand die 
ons kan informatie kan geven over de nieuwe CAO 
en de invoering van de 40 urige werkweek.  

3. Planning MR (jaarplan) 
komend schooljaar; 
aanvullingen? Daarna def 
vaststellen; hoe 
publiceren? 

Brenda heeft een jaarplan gemaakt. Dit kun je 
terugvinden in het Excel bestand. Onderwerpen zijn 
verdeeld per vergadering. Jolande maakt hier een 
overzicht van voor in het Elzenblad. Dit overzicht 
wordt ook op de website geplaatst.  
 
De volgende vergadering wordt de uitkomst van het 
tevredenheidonderzoek. Cornelie en Jolande lezen 
het uitgebreide verslag.  
Bart verstuurd het uitgebreide verslag digitaal naar 
Jolande en Cornelie 

4. Overleg OV , MR en 
Directie (Bart): 
Klassenouders- anti-ruis 
rubriek 

Het was een goed overleg. Duidelijkheid geschetst 
wat betreft de taakverdeling van OV en de 
klassenouders.  
De OV heeft een duidelijk plan wat ze dit jaar gaan 
doen.   
Dit moet wel gecommuniceerd worden naar de 
leerkrachten.  

5. MR jaarverslag 2014/15 
vaststellen. Communicatie 
aan achterban.   

Jaarverslag kan na wat tekstuele aanpassingen op 
de website worden geplaatst.  



6. Overige  
- standpunt school Sint en 
Piet 
 
 

 
 

- MR stukje in Elzenblad.  

Er moet een duidelijk standpunt van de school naar 
buiten worden gebracht. Hoe gaat de school dit jaar 
met deze kwestie om? Bart heeft nog overleg met 
de werkgroep Sinterklaas. 
Er moet nog worden besloten of we het 
Sinterklaasjournaal gaan volgen.  
 
Jolande levert een MR stukje aan voor in het 
Elzenblad.   

7. WvTTK en Rondvraag 
(ruimte rond school) 

Buitenruimte van de school (voetbalveld en tuin): 
Er worden allerlei acties gevoerd om deze ruimte te 
behouden, maar het is niet duidelijk of dit enigszins 
effect zal hebben.  
Acties die nog lopen: 

o Woensdag 7 oktober gaan de leerlingen van 
groep 8 naar de gemeentevergadering. Met 
de handtekeningen 

o Zeger van de wijkraad heeft contact met Bart 
en is hier mee bezig.  

o Saskia Groenewoud komt op 25 november 
naar school. Bart heeft een actie voor deze 
dag in gedachte.  

o Brenda neemt contact op met Jantje beton. 
Misschien kunnen zij iets betekenen.  

o Crowdfunding een optie? 
 
Overige: 
- Het bovenplein is heel glad. Kan hier iets aan 
gedaan worden. Bart kijkt wat er of hier iets aan 
gedaan kan worden.  

 


