
Notulen MR vergadering 

Datum: 23-10-2017 

Aanwezig: Marieke, Maike, Kim, Bart, Ellen, Ellen 

 

1. Mededelingen school: 

Er is een risico-analyse voor Arbo afgenomen.  

We zien verschillen in de uitkomsten tussen de leerkrachtlijsten en de vragenlijsten die Ellen A. heeft 

ingevuld. Arnica en Bart gaan samen met Ellen A. de lijsten verder bekijken en een plan maken wat 

betreft knelpunten. 

Tevredenheidspeiling 

Er is 1 instrument voor alle scholen van Basisburen. De peiling wordt afgenomen onder ouders en 

personeel. De leerlingen hoeven de lijst niet in te vullen, dit wordt een te grote belasting, omdat er 

ook al Zien! En KiVa wordt afgenomen op dit moment. 

Samenwerking BSO/TSO 

Ellen A. heeft een verkenningsgesprek gehad met Job van Velzen om de mogelijkheden te verkennen 

voor samenwerking met partners rondom de school. 

1e stap die nu wordt uitgezet is de verkenning of het mogelijk is om een samenwerking op te zetten 

voor een PSZ in de school. Deze plannen worden nu uitgezet en partners kunnen zich dan gaan 

presenteren. Binnenkort heeft Ellen hier een vervolggesprek over. 

Invulling Taak Ellen A. 

Ellen wordt 2 dagen ingezet als directeur van de Regenboog in Ingen. Op de PWA zullen Lea en Juup 

enkele taken overnemen. Lea zal hiervoor de woensdag vrij geroosterd worden, Arnica neemt de 

groep over. Geraldine zal een extra middag uitbreiding krijgen voor administratieve ondersteuning. 

Sinterklaas 

Jaar geleden een verzoek van een ouderpaar om aanpassingen te doen aan de kleur van Zwarte Piet. 

We volgen de landelijke trend en Ellen gaat in overleg met de Sintcommissie en Sinterklaas/Pieten of 

zij wat lichter geschminkt kunnen worden. 

 

3. GMR 

Nieuwe opzet is aangenomen. Na een jaar wordt dit geëvalueerd. 

Notulen zijn door Bart Seggers verstrekt en uitgedeeld. Bart Seggers zal op afroep aanschuiven bij de 

MR als er zaken uit de GMR toegelicht dienen te worden. 

4. Contact met MR Zoelmond 

Kim, Bart en Ellen V. gaan naar het koffiemoment. Doel is een positieve kennismaking. 

Verkennen waar er samenwerking mogelijk is. 

 

5. MR Jaarplan 

Toevoegen: januari uitslag tevredenheidspeiling. 

Ouderparticipatie wijzigen in ouderbetrokkenheid, participatie loopt nu via OR/werkgroep. 



6. Verkiezingen MR 

3 november tellen, Kim en Marieke tellen om 12 uur samen met Arnica de stemmen. 

Verwarring over de naam van Martine de Koning-Janssen. Janssen is haar meisjesnaam en dit heeft 

Arnica op het stembiljet gezet. Was verder geen probleem. 

7. Rondvraag:  

Formatie groep 1/2. Ellen A. licht toe, vanaf januari regelmatige instroom. Binnenkort een gesprek 

met Mark van der Pol over de situatie. Afhankelijk van wat er beschikbaar is qua financiën gaan we 

kijken wat de mogelijkheden zijn voor eventuele splitsing, extra inzet, etc. 

Uitnodiging voor woensdag 1 november markt Eindtoets groep 8. 

We bedanken Marieke voor haar inzet in de MR. 


