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Notulen MR vergadering 18 november 2019 

 
Aanwezig:  
Tamar, Lieke, Rik, Margot en Joyce  
Afwezig: 
Anoek 
 
Opening 
Tamar opent de vergadering.  
 
Nieuws vanuit de directie 

  1 oktobertelling 

De 1 oktobertelling kwam uit op 302.  

 

 Toestemming uitstel schoolplan 

Eerst moet het koersplan af zijn en dit is nog niet het geval. Halverwege volgend 

schooljaar komt er een nieuw schoolplan. Er zal toestemming gevraagd worden aan 

de MR voor het uitstel van het schoolplan. Dit wordt uitstel tot 01 januari 2021. Het 

nieuwe schoolplan zal zijn voor 2021/2025. Er komt nog een formeel verzoek in 

volgende MR vergadering. Henri zal hier een stukje voor maken.  

 

 Professioneel statuut (ingelast punt) 

Henri geeft aan dat er een professioneel statuut moet komen wat op 31 juli a.s. af 

moet zijn. Hij geeft aan nog niet te weten wat een professioneel statuut is, maar 

krijgt hier binnenkort zelf uitleg over. Het professioneel statuut heeft een sterke 

relatie met het werkverdelingsplan. Henri geeft aan het mogelijk op dezelfde manier 

aan te willen pakken als het werkverdelingsplan als het gaat om instemming. Onder 

voorbehoud.  

 

 Stand van zaken MARAP  

Henri ligt de resultaten uit het verslag toe. Dit onderwerp kan op de vergadering van 
september blijven staan. Henri legt uit dat er wordt gewerkt in format van Tangent. 
In dit verslag worden de tussentoetsen afgenomen, M of E toetsen van cito, de 
eindtoets, trendanalyse op leerjaar en leerling gebied en er wordt een stuk sociaal 
emotioneel meegenomen. Zie het rapport voor de resultaten.  

 

 Koersplan Tangent 
Henri geeft aan dat er de afgelopen weken best wel wat gedaan met betrekking tot 
het Koersplan. De MR heeft het koersplan nog niet uitgebreid gezien, alleen de 
SWAY. Henri geeft een toelichting van wat er is opgenomen in het koersplan. Het 
koersplan wordt nog rondgestuurd. 
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 Begroting  
Henri is druk bezig met de begroting. Er zijn twee grote veranderingen. De eerste is 
dat de systematiek is veranderd. De bekostiging van het ministerie gevormd. 
Begroting op kalenderjaar. Normale systematiek. De tweede grote verandering is dat 
we van de TRE, tangent rekeneenheid, zijn afgestapt. We werken nu met 
daadwerkelijke inkomsten en uitgaven. Dat houdt in dat er wordt uitgegaan van de 
werkelijke kosten. Op dit moment zijn er meer kosten dan inkomsten. Henri ligt 
nader toe hoe dit in elkaar zit. Er zijn nog wat onzekerheden met betrekking tot de 
begroting. Zo krijgen we eerder meer geld i.v.m. cao werkdrukmiddelen, dit is naar 
voren geschoven. In de tweede conceptversie heeft Henri een aantal dingen 
aangedragen. Volgende MR-vergadering zal hij dit duidelijk laten zien. Wij maken 
meer onkosten door twee gebouwen, daarom heeft hij weer 40.000 gevraagd. In de 
begroting is ook opgenomen dat we weer een parttime conciërge willen 
(werktijdfactor 0,5-0,6).  

 
Er komt nog een vraag vanuit Lieke. Er is dit jaar geen schoolfruit meer, andere 
scholen hebben hier meer aan. Hier doen we als school niet meer aan mee. Waarom 
wordt dit niet gecommuniceerd naar ouders? Henri geeft aan dit middels een bericht 
in de schoolapp alsnog te communiceren naar ouders.  
 

Overige vergaderpunten 

 Verslag van 19 september 2019 + actielijst 

De notulen zijn in orde.  

 Terugkoppeling GMR  
Rik geeft een toelichting op de high lights die zijn toegestuurd.  

 Ontruimingsplan OB 

Morgen wordt het ontruimingsplan voorgesproken, dat op dinsdag 26 oktober zal 
plaatsvinden. Er zijn nu overal nieuwe kaartjes en plattegronden met vluchtroutes 
opgehangen.  

 Werkverdelingsplan 

Hier is een krabbel voor geweest. Iedereen heeft ingestemd met het 
werkverdelingsplan. 

 Scholing (G)MR 

Tamar en Anouk hebben zich aangemeld voor de cursus van 24 oktober, maar deze 
ging niet door. Rik en Joyce zijn naar de basiscursus MR geweest.  

 Communicatieboom 

Rik heeft communicatieboom uitgezet. Er was 1 ouders met de vraag of we een 
EHBO-cursus kunnen geven. Rik zal de communicatieboom terugkoppelen.  

 Schooltijdenonderzoek 

Joyce geeft aan dat er in het schoolplan is opgenomen dat er een onderzoek komt 
naar de schooltijden en dat dit mogelijk samen met de Mortel zal worden gedaan. Dit 
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onderzoek komt er vanwege de krappe lestijden in de bovenbouw. Tamar stelt de 
vraag wat we dan precies wil onderzoeken. Misschien moet er eerst binnen het team 
duidelijk zijn wat we willen voor dit aan ouders wordt voorlegt. Joyce geeft aan de 
MR nu te willen informeren. Er staat op 29 november een volgende bijeenkomst 
gepland met de projectgroep, waar ook Renée van de Mortel bij zal aansluiten. Bij de 
volgende MR-vergadering komt dit punt weer op de agenda en zal er verdere 
informatie komen.  
 

Rondvraag 
Er zijn geen vragen tijdens de rondvraag. 
Tamar sluit de vergadering. De volgende vergadering is op woensdag 18 december 2019.  
 
Actielijst 
Henri: 
-Stukje maken voor de toestemming van het schoolplan. 
-Bericht in de schoolapp voor de ouders (communiceren naar ouders waarom geen 
schoolfruit meer en aantal leerkrachten geholpen op de Eikelaar tijdens de staking) 
Rik: 
-communicatieboom terugkoppelen 
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