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Notulen MR- vergadering    
Dd 09-04-2018 
 
Aanwezigen:  

Oudergeleding MR Personeelsgeleding MR 

Aytaç Tekintürk (ATK, voorzitter + notulist)       Ivanka van Herwijnen (IvH)                 
Nancy Weema (NW) Ruth Noordpool 
  

 
Namens directie: Pim de Jong (PdJ)  
  

1. Goedkeuring vorig verslag 
Het verslag van de vorige MR is goedgekeurd. 

 

2. Actiepunten uit vorig verslag  
Het overleg van de Ouderklankbord van 15 december is niet doorgegaan, omdat PdJ voor groep 2/3 stond. 
Zodra er een andere datum bekend is geeft PdJ dit aan NW door. 
Status groep 1-2 en 2-3: 
PdJ licht toe hoe het zit met de inzet van Rosanna en Wil. 

 

3. Punten vanuit de directie 
PdJ vertelt dat hij het eerste formatie gesprek gevoerd heeft met ZP en dat er nog een aantal gesprekken 
volgen voordat de formatie rond is. De definitieve versie van de formatie wordt gemaild naar de MR zodra 
die bekend is. 
PdJ deelt concept SchoolOndersteuningProfiel met de MR, zal volgende MR op de agenda staan. 
 

4. Proactief gedrag leerkrachten 
Vanuit de ouders is wederom het signaal afgegeven dat het schoolvoetbal en schoolkorfbal niet goed is 
georganiseerd. Het was voor ouders niet duidelijk wat, wanneer en wie zou meedoen.  Een betere 
afstemming is wenselijk zodat het voor ouders ook duidelijk is. Vorig schooljaar is ook aangegeven dat de 
gymlessen gebruikt kunnen worden voor korfbal zodat een ieder bekend voor met het spelletje. 
 

5. Cito M-toets 
De Cito M-toetsen zijn tussen 15 jan en 2 februari gehouden en de oudergesprekken in de week van 26 
maart. De oudergeleding van de MR is van mening dat de oudergesprekken te laat zijn gehouden, tussen 
de laatste toets en oudergesprekken zat teveel tijd tussen.  
PdJ erkent dit en geeft aan dat dit volgend jaar in het jaarplan opgelost zal worden. 

De MR geeft aan dat zij dit dan ook in het jaarplan willen zien, dat de oudergesprekken in de agenda staat 

zodat dit wordt opgelost. 

 

6. Formatie 2018-2019 
PdJ geeft aan dat volgend jaar 6 groepen zijn ipv 7 groepen. Volgende schooljaar zijn meer leerlingen maar 

minder leerkrachten. De MR vind dit een verkeerd signaal en maakt zich grote zorgen over de ontstane 

situatie. De werkdrukgelden moeten gebruikt worden om de werkdruk te verlichten en niet om de 

pensioengelden te financieren.  
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7. Groepsverdeling 
PdJ deelt het concept formatieplan met de MR.  

De oudergeleding van de MR uit haar zorg over de voorgestelde groepen en geeft aan dat de betrokken 

ouders goed en op tijd moet worden uitgelegd wat de achterliggende gedachte is over dit voorgenomen 

besluit. 

  

8. Vacaturetekst MR 
PdJ plaatst deze in de nieuwsbrief. 

 

9. Rondvraag 
Er zijn geen vragen meer. 

Volgende MR vergaderingen: 

o Woensdag 23 mei 2018 
o Woensdag 27 juni 2018 

 

 


