
 

Notulen MR vergadering 26-03-2018, 
aanvang 19.30 uur; locatie: Eifel 8,  

 

Aanwezig: Jitske, Annemiek, Lenny, Luuk,  

Afwezig: Marcel, Selene, Esther 

 
 
 

MR zonder schoolleiding Status Stukken/opmerkinge
n 

Notulen 
Notulen van de vorige vergadering zijn nog niet goedge-
keurd. Schoolleiding wil hier nog op reageren. Schoollei-
ding wordt hierop geattendeerd. 

  

Terugkoppeling gesprek met Peter en OV 
Tijdens gesprek met name gesproken over tekort aan 

ouderparticipatie. OV heeft ongeveer 6 mensen nodig! 

MR heeft een verzoek ontvangen om een brief naar de 

ouders te ondertekenen waarin de noodzaak is 

aangegeven.  De MR gaat deze brief mede onder-

tekenen. Een aantal ideeen geopperd om leden te 

werven: posters ophangen en de informatieavond aan 

begin schooljaar gebruiken om de vraag te stellen.  

  

Status huidige schoolgids 
 Schuift door naar volgend jaar. 

  

Begroting Spits 2017-2018 
De begroting is inmiddels ontvangen. We constateren 

dat het belangrijk is dat we de stukken op tijd ontvangen. 

De vragen die leven bij de MR gaan over wat is wat en 

waar heeft de school nog zelf vrijheid in. Dit wordt in een 

bilateraal gesprek met de schoolleiding besproken. 

  

Verkiezing MR ouder geleding 
 Losse mail met aankondiging dat de MR twee mensen 

zoekt. Mail met eerste aankondiging, vervolgens verkie-

zing en uitslag. In een week stemmen en tellen. Expli-

ciete melding van HB ouders. 

  

Bezetting personeelsgeleding MR 
Er zijn mogelijk wat gegadigden. Wordt verder gepolst 

door Personeelsleden uit de MR. Belangrijk dat het voor 

september duidelijk is. 

  

Voortgang tevredenheidsonderzoek 
School is bezig met het opzetten van de enquete. Ver-

zoek of de vragen nog langs de MR komen. MR adviseert 

  



 

om de leerkrachten een vraag te laten beantwoorden ter 

definitieve enquete: Voor of tegen. 

Resultaten RT 
Minder kinderen hebben RT. Er zijn wat zorgen over de 

effecten hiervan. Deze uren zijn uitgeruild ten gunste van 

kleinere klassen en de flexibele schil. De vraag is hoe de 

effecten zijn. De vraag is welke informatie nodig is om dit 

te beoordelen.  MR gaat aan schoolleiding vragen naar 

de effecten van minder RT. 

  

Uitnodiging clusterdirecteur 
Tijdens onze volgende vergadering willen we de clus-

terdirecteur van de KSU uitnodigen. Aanleiding is de brief 

die aan de KSU is gestuurd. Doel: 

Kennismaking, proces van begroting, waarom pas 

ontvangen in 2018, hoe moeten we de begroting lezen. 

Verder leven er nog wel wat vragen over opleidings-

budget en ontwikkeling van leerkrachten. 

  

 
 
Data MR-vergaderingen 2017-2018 
VERGADERDATA 
26 maart 2018 
4 juni 2018 
3 juli extra vergadering ter afsluiting schooljaar (16:45 - 17:45) 
 

De vergaderingen starten steeds om 19.30 uur (let op 3 juli). 

  

Actielijst MR ‘De Spits’ 

 

 Actie Perso(o)n(en) Datum 
gereed 

continu 

1.  Vraag aan MT over effect verminderde RT Jitske Via mail  

2. 5
. 
Doornemen jaarplan de spits Allen Voor 

volgende MR 
 

3.      

4.  Definitief versie statuten ondertekenen en op 
de site. 

Luuk z.s.m.  

5.  Schoolleiding vragen om reactie op notulen Annemiek/Le
nny 

z.s.m.  

6.  Mail maken met uitnodiging tot aanmelding Luuk Komende 
week. 

 

7.  Uitnodigen clusterdirecteur Jitske z.s.m.  

8.  Doorgeven Peter en OV akkoord ondertekenen Jitske Z.S.M.  

9.  Bespreken begroting in bilateraal Jitske Eerstkomend
e bila 

 



 

10.  Navragen tevredenheidsonderzoek  Annemiek/Le
nny 

z.s.m.  

 


