
Notulen MR vergadering Basisschool de Spits 8 oktober 2018 

 

Aanwezig: Luuk de Wit, Michiel Hoogendijk, Irene Teeuwen, Mascha Chang, Lenny Blom, 

Annemiek van den Akker en Peter Kooy. 

Afwezig met bericht: Renate Ivec, Evelien Hartgers. 

 

 

1. Opening. 

Gelukt. 

 

2. Rolverdeling MR.  

We zijn tot de volgende rolverdeling gekomen: 

Voorzitter: Luuk de wit 

Secretaris: Michiel Hoogendijk 

Penningmeester: Een duo functie van Mascha Chang en Lenny Blom. 

 

Verzoek aan nieuwe leden om een foto naar Annemiek te sturen.  Annemiek zal samen met 

Peter kijken of ook de MR via Social Schools kan communiceren met de ouders. 

 

Mascha en Lenny zullen het financieel jaarverslag van de Oudervereniging vaststellen 

(deadline 8 november).  Luuk geeft de contactgegevens door.  

 

3. Scholingsbehoefte. 

Op basis van eerdere ervaring is bij de meeste aanwezigen geen acute scholingsbehoefte. 

Lenny zal informeren welk scholingsaanbod bestaat. Op basis daarvan zal gekeken worden 

wie waar aan wil deelnemen. 

 

Er bestaat wel behoefte aan meer informatie over en inzicht in: 

 Procedure totstandkoming begroting KSU en de Spits; (Naar het zich laat aanzien 

komt de conceptbegroting in november beschikbaar) 

 Relatie MR-GMR en GMR- KSU; 

 Procedure rondom ziektevervanging. Hoe wordt dit bekostigd binnen de KSU en de 

Spits, en hoe wordt vervanging geregeld? Dit met het oog op het gebrek aan 

vervangers en de weer naderende griepgolf. 

 Taak en rol clusterdirecteur KSU; 

 

Hiervoor zal Luuk de Clusterdirecteur benaderen voor een overleg. 

 

 

4. Jaarplan de Spits 

Peter geeft aan dat het jaarplan zoals dat vorig jaar is opgesteld nog steeds actueel is. 

Afgelopen jaar heeft vooral in het teken gestaan van het organiseren van het ziekteverzuim.  

Actuele thema’s zijn: 



Werkdrukvermindering.  

Communicatie met ouders. 

Klassenmanagement. Structuur binnen alle klassen op hoofdlijnen gelijk. 

 

De uitslag van de enquête onder ouders is bekend, 126 ouders hebben gereageerd. Het lijkt 

erop dat lang niet alle ouders een enquête hebben ontvangen. Peter zal de uitslag 

doorsturen en onderzoeken hoe het komt dat niet iedereen een enquête heeft ontvangen. 

 

5. MR reglement 

Luuk zal het MR reglement naar alle MR leden sturen. Mochten er vragen of opmerkingen 

zijn dan komen we daar volgende keer op terug. 

 

6. Prioriteiten komend jaar/ jaarplan MR 

Komende vergadering komt dit punt terug. Verzoek aan allen om mogelijke punten aan te 

dragen. Prioriteiten kunnen dan worden vastgesteld. Aangehaakt kan worden bij het jaarplan 

van de Spits. Plus actuele ontwikkelingen (advies over aanschaf Chromebooks, methodes ed. 

Ziektevervanging etc). 

Elke vergadering zal het HB onderwijs een vast agendapunt zijn. 

Elke vergadering kunnen, via ingekomen post, agendapunten ingebracht door ouders en 

teamleden worden besproken en eventueel apart worden geagendeerd. 

 

7. Relatie oudervereniging 

Luuk zal aanwezig zijn bij het eerst komende overleg oudervereniging –MR – directie. 

Afgelopen overleg waren de MR leden helaas allen verhinderd. Er zal worden gezocht naar 

een ander overlegmoment. 

 

8. Jaarverslag KSU. 

Ter informatie. Mocht na lezing er aanleiding zijn dit te willen bespreken dan kan dat 

volgende vergadering. 

 

9. Sluiting 

Met dank aan alle aanwezigen voor inbreng en aandacht en betrokkenheid sluit Luuk de 

vergadering. 

 

 


