
Notule MR vergadering   maandag 19 maart 2018 

 

Aanwezig: Iris, Diederik, Arjan, Saskia, Edward, Imke, Anouk W 

Afwezig: Ed 

Voorzitter: Iris 

Notulist: Saskia 

 

Opening vergadering: 20.05 uur 

 

1 Mededelingen: Geen mededelingen vanuit directie.  

Geen aanvullingen op de notulen van 12 februari. 

 

2 Opbrengsten: Edward geeft uitleg over de dwarsdoorsnede van de cito uitslagen. 

Zorgen om een dalende trend bij rekenen. 

 

3 Schooltaken: Schooltakenlijst het aantal uur per leerkracht. Edward zet een tabel 

erbij met het aantal leerkrachten, zodat het duidelijk is hoeveel uur er in totaal voor 

staat.  

 

Alle leerkrachten nemen deel aan een leerteam, zij stellen een onderzoeksvraag naar 

een bepaald vakgebied en zoeken dit uit.  

Preventiemedewerker Arbo, verantwoordelijk van alle Arbo zaken binnen de school, bijv. 

veiligheidsmonitor, luchtvochtigheid in een lokaal enz.  

 

Saskia vraagt na bij de kampgeleding of het aantal uren juist is.  

Met de aanpassingen stemt de MR in. 

 

4 Werkdrukakkoord: Brinnummer: 03PQ, krijgen 45000 euro per jaar te besteden tot 

2020. Edward werkt de ideeën uit en legt dit voor aan het team, de MR moet hier 25 

juni mee instemmen.  

 

5 MR bezetting personeel: Pas volgend schooljaar nieuwe P-MR bezetting.  

 

6 TSO: Communicatie tussen school en TSO verloopt naar wens.  

 

7 Kleuterbouwverlenging: schuiven we door naar de volgende MR vergadering, 18 juni 

2018, Saskia geeft toelichting. Edward vraagt informatie op bij Brigitte. 

 

8 Veilige schoolzone: Wijkagent Rene Cox gesproken over handhaving over het parkeren 

op verkeerde plekken. Ze gaan van 8.15 tot 8.40 wat vaker langsrijden. Edward schrijft 

een stukje in de Petruspost om de “zoen en zoef” borden uit te leggen.  

 

9 Groen-blauwe schoolplein: Per begin april kan er weer gespeeld worden op het plein. In 

Den Haag gaat een speeltuin dicht, wellicht kunnen wij wat overnemen.  

 



10 Lief en leed  

 

11 Personeelsbezetting: In groep 3 komen 2 nieuwe leerkrachten, Jolanda start per 1 

mei en Joeska start per 1 april.  

 

12 WTTK: “Is de vragenlijst van de veiligheidsmonitor van de kinderen hetzelfde als van 

de ouders?” Verplichting vanuit Ministerie van Onderwijs, vragenlijst op 3 niveaus, 

leerkracht, ouders, kinderen. Groepen 6 en 7 omdat groep 8 van school gaat, heeft dat 

geen meerwaarde. Beeld van voorgaande jaren vergelijken met dit jaar. Wordt 

gesubsidieerd. Voor volgend schooljaar dit aankondigen in de Petruspost.  

In april/mei komt het oudertevredenheid onderzoek. 

 

Nog geen 100% heeft voldaan aan de ouderbijdrage. Ook besproken bij de OR. OR 

stuurt herinneringen, deze week herinneringsbrief vanuit directie, dan ook namen 

bekend en daarna worden deze mensen door directie en administratie na gebeld om 

alsnog te betalen.  

 

Sluiten de vergadering om 22.07 uur. 


