
Notulen MR vergadering donderdag 28 augustus 2014 

Aanwezig:  
 
Afwezig: 

Wim, Patrick, Talitha, Trudy, Rob, Cornelie, 
Herbert 
/ 

Welkom   

Start nieuwe schooljaar - Ongeveer 350 leerlingen 
- 30 leerlingen naar vrije school 
- Wachtlijsten  
- Nieuwe collega’s 
- Goede start 
- Plan van aanpak;  
- Streven naar voldoende inspectie 

februari 
- Nieuw MT (leerkrachten worden 

geschoold) 
- Gebouw bijna vol, blijft een uitdaging.  

Vergaderschema - Dinsdag 30 september – 19.30 uur 
- Dinsdag  4 november – 19.30 uur  
- Dinsdag 9 december – 19.30 uur 
- Dinsdag 27 januari – 19.30 uur  
- Dinsdag 10 maart – 19.30 uur 
- Dinsdag 14 april – 19.30 uur 
- Dinsdag 19 mei – 19.30 uur 
- Dinsdag 23 juni – 19.30 uur  

 
Een overzicht maken per vergadering zodat 
het duidelijk is wat de vergaderpunten zijn.  
 
Rob maakt een eerste opzet.  

Documenten - Er zijn documenten ontwikkeld door 
directie: 

- Ondersteuningsdocument; 
zorgstructuur in de school. In het team 
besproken. Er is nu een definitieve 
versie. MR moet hier nog mening over 
geven.  

- Managementstructuur; hoe gaan we 
werken met bouwcoördinatoren etc. 

- Inwerktraject nieuwe leerkrachten; 
doel na de herfstvakantie ingewerkt zijn; 
bouwcoördinatoren, directie zijn 
medeverantwoordelijk voor dit traject.  



- Normjaartaak/ taakbeleid: inzichtelijk 
te maken wat er in uren van een 
leerkracht wordt verwacht. Een 
indicatie. We gaan er dit jaar mee 
werken (oefendocument in concept) 

- Er komt een nieuwe CAO, dan kan dit 
allemaal weer veranderen. 

- Er komt nog een document over de 
gesprekkencyclussen. Personeelsbeleid 
binnen de school.  

- De onderwijstijden per vak. 

Schoolgids - Er is een nieuwe schoolgids gemaakt. 
Graag input van de MR.  

Communicatie naar ouders - 
MR 

- Agenda zichtbaar op de website 
- Link website MR gedeelte opnemen in 

het Elzenblad.  
- Notulen en agenda op de website.  
- Goedgekeurde notulen  

Feedback - Terugpakken notulen en actiepunten in 
de volgende vergadering.  

WvTTK en Rondvraag - GMR: Anno gaat toelichten wat er in de 
GMR wordt besproken.  

- Rob nodigt Anno uit voor de eerst 
volgende vergadering.  

- Communicatie GMR – MR navragen aan 
Anno. 

- 7 oktober gaat Herbert naar een 
bijeenkomst over de 
gebiedsontwikkeling. In de Die. 
Belangrijke informatie met betrekking 
tot de school volgt.  

Ouderavond 2 september - MR/OV/verkeersouders niet in infoshop 
maar als stand tussen en voor de 
infoavond door.  

Continuerooster - Team behoefte aan pauze. 
- Er is geen werkbare oplossing gevonden 

en het punt is van tafel geschoven. 
- Wordt vervolgd 

 

 

 


