
  
  

 
 
 

Datum : 21 januari  2019 
Tijd  : 19.30 uur  
Plaats : School - Lichtruim 

Notulen: : EF 

 

1. Opening 

 

2. Notulen vorige keer  
 

- Bij punt 4 zijn wat tekstuele aanpassingen nodig.  

- We hebben gecheckt of de directie de aangegeven punten bij 
agendapunt 7 hebben doorgevoerd in het beleidsstuk. De directie geeft 

aan dit te hebben gedaan.  

 

3. Mededelingen en ingekomen stukken 
 

- De directie geeft aan dat zij op dit moment op zoek zijn naar een interim 

intern begeleider. Het lijkt erop dat W. J. nog niet op korte termijn terug 
kan keren. Er is besloten dat het voor de continuïteit van een aantal zaken 

beter is als er tijdelijk een interim intern begeleider in de arm genomen wordt. 
Hiervoor is contact gelegd met Opdidakt. Volgende week zal er een 
kennismaking zijn met een kandidaat die zij voorstellen. Als het wederzijds klikt 
zou zij snel kunnen beginnen (voor 2,5 dag), in ieder geval tot aan de 
meivakantie.  

- A. D. (groep blauw en groep rood) gaat na de voorjaarsvakantie met 
zwangerschapsverlof. Zij wordt vervangen door S.V.. Zij heeft de afgelopen 
periode stage gelopen in groep 5 en kent de school al redelijk goed.  

- Groep 6: er wordt vanuit gegaan dat M.M. er in ieder geval tot aan de 
voorjaarsvakantie niet zal zijn. Het kan zijn dat M. er na de voorjaarsvakantie 

ook nog niet is. Dit heeft wat verschuivingen tot gevolg gehad: 

 E.B. staat de komende periode vijf dagen voor groep 6.  
 S.K. neemt voorlopig de meerklas over.  

 S.V. neemt een aantal dagen in het ondersteuningsteam, die door de 

verschuivingen wegvallen, voor haar rekening.  
- Begin februari zal J.v R. starten als onderwijsassistent. Hij zal op di,wo 

en do in groep 4 aanwezig zijn.  

 
4. Werkverdelingsplan (ter info) 

 

In de cao Primair Onderwijs 2018-2019 zijn afspraken gemaakt over de 

werkverdeling in de school. Uitgangspunt hierbij is de dialoog op school. Het 
team krijgt een bepalende rol bij de werkverdeling. Invoerdatum is uiterlijk 

1 augustus 2019.  

 
In de praktijk houdt dit in dat het team de komende periode met elkaar in 

gesprek gaat over verschillende punten m.b.t. werkverdeling. Denk hierbij 

bijvoorbeeld aan de formatie, de verhouding tussen lesgevende taken en 

overige taken, de aanwezigheid op school, etc.  

 

Notulen 
MR-vergadering 

 



Uiteindelijk moet de PMR, in samenspraak met het team, in mei met een 
concept voorstel voor een werkverdelingsplan komen.  

 

5. Nieuwbouw en tijdelijke locatie (vast agendapunt) 

 
Morgen, dinsdag 22 januari, vindt er een eerste bouwoverleg plaats met alle 

betrokken en de aannemer. De directie geeft aan dat zij verwachten en 

hopen dat er morgen gesproken wordt over een planning.  
De OMR vraagt of de directie de MR op de hoogte wil stellen van het verloop 

van het gesprek. Zeker met het oog op het ouderinitiatief is het goed om 

uitkomsten weer naar buiten toe te brengen. De directie geeft aan dit zeker 

te zullen doen. De OMR adviseert om na dit overleg ook weer een bericht in 
de nieuwsbrief te plaatsen.  

 

De OMR adviseert de directie om het overleg van morgen scherp in te gaan 
m.b.t. de planning. 

 

C.E. vraagt of M.v.V. n.a.v. de vorige vergadering nog een keer nagegaan is 
of er mogelijkheden zijn om de groepen 1-2 in Het Lichtruim te plaatsen. 

Directie geeft aan dit na te vragen. 

 

6. GMR (vast agendapunt) 
 

M.v.V was niet aanwezig.  

 
- Het GMR reglement is aangepast. P.F. geeft aan dat het goed is om het 

eigen MR reglement aan te passen naar het nieuwe GMR reglement.  

P.F. stuurt het nieuwe GMR reglement rond en E.F. zet dit op de 
volgende MR-agenda.  

 

- Vakantierooster 2019-2020: Het vakantierooster 2019-2020 is 

besproken en het advies van de algemeen bestuurder is overgenomen.  
- Er komt weer een MR cursus aan. Mensen die willen kunnen aansluiten 

en dit aangeven bij P.F. 

 
7. Vooruitblik bezetting MR 

J.L. heeft aangegeven te stoppen. Welke acties zijn de komende tijd nodig? 

 
In de eerstvolgende nieuwsbrief een aankondiging dat er gezocht wordt 

naar een nieuw ouder-MR lid. Ouders kunnen zich tot aan de 

voorjaarsvakantie melden via het MR emailadres. Als er meer dan één 

aanmelding is zullen er verkiezingen volgen.  
 

8. Rondvraag  

 
 

 

 

 
 

 

 


