
  
  

 
 
 
 
 
 

Datum :  28 Mei 2015 
Tijd  :  19.30 uur  
Plaats :  Leyenseweg 29  

Notulen: :  C.E. 

 

1. Opening 
 
 

2. Notulen vorige keer (10 maart 2014) 
Verkeerd notulen is meegestuurd en de goede wordt nog even gemaild aan 

de MR leden. Bij geen commentaar is de notulen akkoord.  
 
Notulen Overleg PGMR over de CAO 

De directie heeft een gesprek gehad met de personeelsgeleding van de MR 
over de invulling van de cao. Het team is akkoord met de afspraken die 

rondom de nieuwe cao gemaakt zijn.   
 

3. Mededelingen en ingekomen stukken 

De directie deelt de resultaten van de centrale eindtoets van groep 8. De 
scores zijn volgens verwachting boven het landelijke gemiddelde. 

 
4. GMR (vast agendapunt) 

Er is ingestemd met het BestuursFormatiePlan en de overstap naar 
EigenRisicodragerschap. Er wordt nog steeds gezocht naar een nieuwe 
voorzitter en secretaris. De oudergeleding van de MR gaan wisselend de 

GMR vergadering volgen. 
 

5. Nieuwbouw (vast agendapunt) 
Herfstvakantie 2015 verhuizen naar de tijdelijke huisvestiging gaat zeer 
waarschijnlijk niet meer lukken. Er zijn op het bestemmingsplan zienswijzen 

ingediend en daardoor is het proces vertraagd. De verwachting is dat het 
schooljaar 2015-2016 nog in het huidige gebouw zullen doorbrengen.  

Helaas kan de gemeente hier nog geen volledige zekerheid in geven. 
 

6. Andere schooltijden (vast agendapunt) 

 Evaluatie 
Er is een enquête afgenomen onder de ouders. Er was een goede respons.   

De gegevens van de ouders worden door de directie gepresenteerd. Dit zijn 
nog ruwe cijfer, waaruit op dit moment alleen globale conclusies getrokken 
kunnen worden. De enquête voor de kinderen en het team worden binnen 

korte tijd afgenomen. De werkgroep gaat de resultaten samen met de 
andere enquêtes en conclusie uit trekken. Op de volgende vergadering 

komen we hierop terug. 
 

7. Definitieve begroting 2015 

Wordt verzet naar de volgende vergadering. 
 

 

 

Notulen 
MR vergadering 

 



8. Formatie 2015-2016 
De directie bespreekt de formatie met de MR. De formatie is gemaakt in 
samenspraak met het team. Het team is er tevreden over.  

De MR vindt het een mooi plan en geeft positief advies. 
 

9. Schoolplan 2015-2019 
Dit beleidsstuk wordt momenteel door de directie geschreven. De directie 
ligt toe wat de inhoud van het stuk is en de functie binnen de school is. Bij 

de volgende vergadering komt dit stuk ter instemming op de agenda. 
 

10. Schooljaarplan 2015-2016 
Schooljaarplan is een deel van het schoolplan 2015-2019 waarin beschreven 
wordt waaraan in het schooljaar 2015-2016 gewerkt gaat worden.  Bij de 

volgende vergadering komt dit stuk ter instemming op de agenda. 
 

11. Schoolgids 2015-2016 
De directie heeft het voornemen om weinig wijzigingen door te voeren. Bij 
de volgende vergadering komt dit stuk ter instemming op de agenda. 

 
12. Vakantierooster 2015-2016 

De directie laat het vakantierooster zien. Hierin staan nu nog 3 
verhuisdagen rondom de herfstvakantie gepland. De vraag is hoe hier nu 

mee om te gaan. Voorstel is om de verhuisdagen nog even niet in het 
vakantierooster mee te nemen en de opmerking te maken dat deze wellicht 
op een later moment ingevuld gaan worden. De ouders zullen hier dan tijdig 

(minimaal 6 weken van tevoren) over ingelicht worden. De verdere invulling 
van het vakantierooster is goedgekeurd door de MR. De MR geeft als tip aan 

de directie om goed in de gaten te houden dat er niet teveel vrije dagen 
door het jaar heen gepland worden. 
 

13. Rondvraag 
 

 
 

 

 
 


