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Notulen MR vergadering 
d.d. : 26 maart  2019 

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

sluiting : 21:35 uur 

aanwezig : 3 leden OMR en alle leden PMR 

 

1. Opening en eventuele aanvulling agenda 
De voorzitter opent de vergadering.  
De vraag wordt gesteld wat er gaat gebeuren met de gelden van het stakend personeel 
van 15 maart. Ook andere medezeggenschapsraden van scholen binnen Meer Primair 
hebben dezelfde vraag gesteld. Dit onderwerp zal besproken worden bij de GMR. 
 

2. Mededelingen en post 

Er wordt een vraag gesteld over de Slob gelden. Dit zou geëvalueerd moeten worden 
onder het personeel. De bedoeling is om te peilen of de huidige situatie met de Slob 
gelden bevalt. In principe is de huidige situatie voor 3 jaar vastgelegd.  
 
In de vorige vergadering is er vanuit het punt over het veiligheidsplan op school 
afgesproken dat er een brief geschreven wordt. Deze brief wordt verstuurd naar bestuur 
van Meer Primair met alle punten waar we ons zorgen over maken. Er zal geïnformeerd 
worden hoe de stand van zaken is rondom de brief.  Ook zullen er onder het personeel 
preventiemedewerkers aangesteld worden. 
 

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

4. Overleg met de directie 
Vervanging op school van leerkrachten is op dit moment heel erg moeilijk. Vaak wordt er 
aanspraak gedaan op het onderwijs ondersteunend personeel als er iemand nodig is voor 
één dag, zodat een klas opgevangen kan worden en niet verdeeld hoeft te worden. Ook 
deeltijdleerkrachten komen al enkele dagen terug om wegvallende leerkrachten op te 
vangen. Voor volgend jaar moet er echt wel een ander concept komen omdat deze 
situatie niet vol te houden is.  
 
Er wordt gevraagd wat de ouders willen met de oudergesprekken. Er is te merken dat bij 
de jonge kinderen veel ouders overdag komen terwijl er bij de oudere leerlingen veel 
ouders ’s avonds komen.  School vindt het belangrijk dat vooral bij de oudere leerlingen 
beiden ouders op gesprek komen i.v.m. adviesgesprekken.  Bij de jonge kinderen is het 
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mogelijk dat de gesprekken tot 19:00 uur zijn. Er wordt besloten dat we aankomend 
schooljaar tijdens de oudergesprekken gaan werken met avonden van 18:30 tot 20:00 
uur.  Als leerkracht kan je het aantal tijdslots aanpassen op het aantal leerlingen in je 
klas. Zo voorkom je veel gaten in het rooster. 
  
De meeloopochtend wordt besproken en de MR geeft aan dat deze ochtenden niet meer 
van waarde zijn. In plaats daarvan komen meer inloopochtenden. 1 keer in de maand 
een inloopochtend. 
 

5. Community school 
Geen bijzonderheden. 

 
6. Internationalisering 

Geen bijzonderheden. 
 
7. Vaststellen begroting school 

Eén MR-lid kijkt hier aankomende periode naar voordat deze wordt vastgesteld. 
 

8. Concept schoolgids 
Vorig jaar heeft de schoolgids behoorlijk wat aanpassingen gehad. Dit jaar zal hij 
aangepast worden op het nieuwe schoolplan van 2019-2023. 
 

9. Concept schoolplan 
Er zijn thema’s en speerpunten gemaakt op de studiedag van 26 februari. We bekijken de 
poster die gemaakt is over al deze punten. De kopjes komen van de stichting. De missie 
en visie zijn opgesteld met de personeelsleden. Vanuit deze onderwerpen wordt het 
definitieve schoolplan geformeerd. 
 

10. Concept vakantieregeling en onderwijstijd 
De MR krijgt een toelichting op het concept van de indeling op de jaarplanning van 2019-
2020. De insteek is dat er veel overleg nodig is tussen de duo-collega’s over het 
onderwijs in de klas. De studiedagen zijn verdeeld met hele dagen en met halve dagen. 
Zo is er ook tijd om op deze momenten overleg of samenwerking te hebben aan 
projecten. Vanuit de oudergeleding wordt gevraagd of de halve dagen op tijd door 
worden gegeven aan de buitenschoolse opvang en of dit in het contract opgenomen is. 
Het gevolg is dat ouders anders veel kosten betalen voor extra opvang.  Vanuit het 
personeel is de reactie gegeven dat er veel momenten zijn waarop deeltijdcollega’s terug 
moeten komen op halve en hele studiedagen. Er zal nog scherper gekeken worden naar 
de juiste verdeling van alle studiedagen. Er wordt rekening gehouden dat iedereen van 
het schoolteam evenveel verplichte studiedagen hebben op de dagen dat er niet gewerkt 
wordt. 

 
11. Concept met aanpassing formatieplan. 

 1 groep moest aangepast worden op het plan. 

 
12. Sluiting 

Rondvraag en de voorzitter sluit de vergadering. 


