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Notulen MR- vergadering    
Dd 12-09-2017 
 
Aanwezigen:  

Oudergeleding MR Personeelsgeleding MR 
Aytaç Tekintürk (ATK, voorzitter + notulist)       Ivanka van Herwijnen (IvH)                 

 vacant 
Afwezig: Nancy Weema (NW)  

 
Namens directie: Pim de Jong (PdJ)  
  
 

1. Mededelingen  
 

Aytaç: 

 Hierbij nogmaals de planning van de MR overleggen dit schooljaar, graag allen aanwezig zijn. 
Gezien het feit dat de MR nog maar uit 4 personen bestaat graag tijdig afmelden zodat we het 
overleg kunnen verplaatsen, anders toch aanwezig zijn.  

o Dinsdag 12 september 2017 
o Dinsdag 17 oktober 2017 
o Dinsdag 21 november 2017 
o Dinsdag 23 januari 2018 
o Dinsdag 13 maart 2018 
o Dinsdag 17 april 2018 

o Dinsdag 26 juni 2018 
 

 Aytaç heeft het 1e half uur van de OC bijgewoond, leuke nieuwe groep met goede energie en 
leuke ideeën.  

 Einde schooljaar 2015-2016 heeft de toenmalige OC de directie toegezegd een bedrag wat op de 
rekening staat aan de school te besteden. Vorig jaar is dit niet uitgevoerd, Aytaç vraagt wat de 
status hiervan is. De nieuwe OC pakt dit op en zal met een voorstel richting de MR komen. 

 De jaarafsluiting van de begroting 2016-2017 is bijna af. 

 Met ingang van dit schooljaar is Aytaç GMR lid. De GMR bespreekt bovenschoolse activiteiten 

met het College van Bestuur. 

De Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad bestaat bij ZaanPrimair uit 7 leerkrachten en 7 
ouders. Zij vertegenwoordigen alle scholen van ZaanPrimair en hebben inbreng m.b.t. 
bovenschoolse zaken. Ook kunnen MR-en punten op bovenschoolsgebied inbrengen bij de GMR, 
zodat de GMR deze op haar beurt weer met het College van Bestuur kan bespreken. Op de 
website van de GMR zijn de notulen van de laatste vergaderingen te zien, zodat MR-en op de 
hoogte kunnen blijven van wat zich binnen de GMR afspeelt. 
Voorbeelden van zaken die besproken worden binnen de GMR zijn: het bestuursformatieplan, 
het gedragsprotocol of een regeling m.b.t. de schooltijden.  
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 Aytaç zal met Nancy een plan uitwerken om voor volgend schooljaar verkiezingen uit te schrijven 

zodat de oudergeleding in het nieuwe schooljaar een nieuwe samenstelling zal hebben. 

Pim: 

 Ruth zal vanuit de lerarengeleding lid worden van de MR.  

 Wil Sopjes is ziek, ouders zijn hierover geïnformeerd, vervanging is georganiseerd. 

 Einde vorig schooljaar is een Stuurgroep mbt de visie in het leven geroepen. Aytaç neemt hier 
zitting in vanuit de ouders. Pim zal de overleggen inplannen. 

2. Schoolgids, jaarverslag, jaarplan 

 Pim zal concept schoolgids en jaarverslag delen met de MR. De MR wordt gevraagd om een 
bijdrage te leveren aan het jaarverslag. Aytaç geeft aan dat hij deze zal maken en mailen naar 
Pim. 

 Jaarplan zal Pim ook delen met de MR. 

3. Kernwaarden en next steps 

 In de laatste week van de zomervakantie hebben de leraren een 2 dagelijkse sessie gehad m.b.t. 
de kernwaarden van OBS Het Eiland. De uitkomst hiervan is dat de leraren zijn ingedeeld in 
groepen en iedere groep een thema oppakt en uitwerkt. Op de ouderavond van 25 september 
worden de thema’s besproken. 

4. Ivanka stelt voor om de agenda punten zoals in de MR map staan allen in het MR overleg te 

bespreken. 


