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Notulen MR vergadering OBS Het Eiland via Teams op 6 september van 19:00 20:30 uur 

    

 Aanwezig: 
- N.W (voorzitter/ouder) 
- R. A (ouder) 
- N. W (ouder) 
- F. B (directrice) 
- I. van H (leerkracht/notulist) 
- R. N (leerkracht/notulist) 

 

 

 

    

 
 
Opening en kennismaking  
De vergadering wordt gestart met een voorstelronde.   
  
Notulen en actiepunten  
De notulen worden vastgesteld.  
Actiepunten zijn opgevolgd.  
  
MR dit jaar  

a. We vergaderen maandag en donderdag afwisselend. R maakt een concept 
jaarplanning waar wij op reageren.  
b. Het tijdstip van vergaderen blijft gelijk.  
c. Als de omstandigheden het toelaten vergaderingen vanaf nu weer fysiek.  
d. Notulen: R en I zijn wisselend verantwoordelijk voor de notulen, Nancy zit de 
vergadering voor. We evalueren de huidige verdeling van taken na een half jaar.  

Punten directie  
• Management overeenkomst.  
• NPO.  
• Jaarplan.  

  
Punten oudergeleding  
a. Studiedag   
Twee extra geconstateerd door de oudergeleding. Eén bleek al bekend, de tweede is een studiedag 
extra voor de kerstdagen. Dit omdat de kerstdagen dit jaar op zaterdag en zondag zijn. Het blijkt dat 
kinderen nog steeds te veel uren naar school gaan. De studiedagen blijven daarom zo.  
b. Ruimteverdeling gebouw  
De vraag is wie ons vertegenwoordigt in het overleg tussen de Rietvink, het Baken en Het Eiland daar 
waar het gaat om de ruimteverdeling. De gemeente maakt een prognose die wordt gestuurd naar de 
schoolbesturen. De besturen, huisvestingsverantwoordelijke binnen de besturen en betrokken 
directeuren zitten met zijn allen om de tafel. Vierkante meters per leerling liggen wettelijk vast. Het 
geluid gaat door de wijk dat wij als het ware worden opgeslokt door De Rietvink. Er gaat ook een 
verhaal dat de Rietvink altijd een aantal klassen in het huidige Rietvink gebouw ook als straks een 
nieuwe school klaar is. F gaat navraag doen bij De Rietvink over dit onderwerp. Benadrukt wordt dat 
de school vooral gebaad is bij goede mondelinge reclame en PR. Misschien ook vanuit de MR en de 
OC.  
R gaat zich hierin verdiepen. 

c. Beslaglegging 

De vraag vanuit de ouders is of de beslaglegging echt niet voorzien was. F geeft aan dat dit niet 
voorzien was en pas de dag voor de uitbetaling bleek.  
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d. Visie Tom onderwijs en communicatie  
De vraag is of vroegere werkwijze met het wisselen nog standhoudt of dat het huidige systeem 
blijft. F geeft hierover uitleg. F zal op de info dag, 7 september, een omschrijving van de huidige 
werkwijze van het TOM onderwijs naar alle ouders sturen via Schoolpraat.  
Zodra het mogelijk is komt er een infoavond of –middag over het TOM onderwijs en het NPO plan.  
e. Cursus MR en budget  
Er wordt door R onderzocht of er een MR cursus start bij de Zaan primair academie  

  
Rondvraag  
F vraagt zich af of bepaalde punten die in de MR besproken worden, daarna in kleinere setting 
kunnen worden uitgewerkt.  
 

 


