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Notulen MR vergadering 
d.d. : 22 januari  2019 

opening : 19:30 uur (tot 20:00u besloten) 

sluiting : 21:10 uur 

aanwezig : Alle leden OMR en PMR 

1. Opening en eventuele aanvulling agenda 
De voorzitter opent de vergadering.  
 

2. Mededelingen en post 

Geen post gehad t.b.v. de MR.  
 
Het beleid omtrent de toegang van het pand komt ter sprake. ’s Ochtends staat bij 
locatie 1 de toegangsdeur volledig open. Dat kan, zeker in de donkere maanden, een 
onveilige situatie geven. Ook onbevoegden kunnen het pand betreden zonder 
belemmering. Er wordt besloten om dit eerst met de jaarteamcoördinator op te nemen. 
 
1 ouder van de oudergeleding zal 15 februari aanwezig te zijn bij de studiedag. 
 

3. Notulen vorige vergadering 
 Geen op- of aanmerkingen op de notulen. 
 

4. Overleg met de directie 
 
Evaluatie management- en organisatiestructuur. 

 

De structuur loopt goed. De directie heeft de functioneringsgesprekken goed kunnen 

uitplannen en ook de jaarteamcoördinatoren hebben een goede start gemaakt. Het is 

voor hen soms nog even wennen op een nieuwe werkplek. Ze hebben een inwerkperiode 

gehad en dat is goed verlopen. Ook hebben zij aangegeven dat ze volgende jaar verder 

willen in de functie. 

 

Internationalisering 

Verloopt goed. De expats die kinderen hebben en Engels spreken, kunnen gelijk 

instromen. De leerkrachten kunnen dan met hen communiceren.  Het schoolteam van 

Klavertje vier heeft studiereizen gepland in juni naar Engeland en Malta voor verdere 

studie op internationalisering.  
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Concept formatieplan 2018-2019 

Voor het schooljaar 2019-2020 zijn 29 FTE plaatsen voor leerkrachten. Ook de 

Meergroep en Bevergroep blijven bestaan. Klavertje vier heeft als prognose dat het 

leerlingenaantal stagneert. 

 

Sociaal veiligheidsbeleid Meer Primair 

De directie geeft aan dat er vanuit het sociaal veiligheidsbeleid al veel goed geregeld is 

voor Klavertje vier. Er wordt op korte termijn een bezoek gebracht voor een Risico en 

Inventarisatieplan. Dit is geregeld vanuit de stichting Meer Primair. Er wordt ook 

besproken wat voor onveilige situaties er zijn rondom het gebouw. Directie geeft aan dat 

dit bij het beheer van het gebouw ligt en dat het al een aantal keren besproken is maar 

dat er nog geen actie  is ondernomen.  Er wordt vanuit de MR een brief gestuurd naar 

het bestuur aangezien zij contact hebben met het beheer.  

Het antipestbeleid wordt besproken. Er wordt geadviseerd om het beleid weer een keer 

onder de aandacht te brengen bij ouders en leerkrachten. Op school zal er met het team 

weer gekeken worden hoe we met de leermethode De Vreedzame school omgaan. 

Jaarbegroting 

Er is gekeken naar het overzicht van de investeringen voor het Klavertje vier.  De 

investeringen van ICT worden besproken, de leermethodes en bibliotheek. 

 

Tevredenheidspeilingen 

Beide peilingen van ouders en personeel worden bekeken. Op de punten van de ouders 

is  al een plan gemaakt en zijn er acties op uitgevoerd of die worden nog gedaan. Bij het 

verslag van het personeel wordt gekeken waar verbeteringen liggen en wat er mee 

gedaan kan worden of wat er al gedaan wordt. 

 

CAO 

Er is een nieuw CAO. Daar hoort het werkverdelingsbeleid bij. Het nieuwe CAO geeft aan 

dat we het werk en taken mogen verdelen. Ook de werkdagen en de uren kunnen 

opnieuw ingedeeld worden. De arbeidsdag van 8,5 uur is niet meer van toepassing. Deze 

onderwerpen worden besproken met het schoolteam op de studiedag van 15 februari. 

 
5. Sluiting 

Rondvraag en de voorzitter sluit de vergadering. 


