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NOTULEN 

MR-vergadering 
 

 
Datum: 

 
12 november 2019 

Aanwezig: 
 
 
Gasten: 
 
Afwezig: 

Oudergeleding: J.S. (VZ) H.S. (GMR) J.v.G. 
Personeelsgeleding: J.M (GMR) A.v.K. M.J. ( secretaris) notulist: A.v.K. 
 
S.N. 
 
.M.J. met kennisgeving 
 

1. Opening en vaststelling agenda  
De voorzitter opent de vergadering om 19.35 uur en heet de aanwezigen welkom.  
 
De volgende agendapunten worden toegevoegd, staking en calamiteiten. 

2. Notulen vorige vergadering 
Worden goedgekeurd. 

3. Binnengekomen post / ingebrachte stukken 
Geen 

4. Informatie begroting school door S.N. 
De ICT begroting wordt verhoogd, we gaan meer Chromebooks aanschaffen omdat de tablets die 
bij methode Snappet horen te vaak uitvallen. De Chromebooks gaan dan met de leerling mee naar 
de volgende groep.  
Verder worden er t.b.v. de kleutergroepen twee touchscreens aangeschaft. St. Ante moet zelf ook 
bijdragen in de aanschafkosten. 
En o.a. nieuw meubilair voor de nieuwe lokalen. 
MR. wil graag tijdig een concept voor de nieuwe begroting ontvangen. 
Formatieoverzicht  
Annemieke kan tot de zomervakantie blijven.  
Sarah komt eerder terug en gaat de ziektevervanging voor Wilma invullen. 
Informatie meerjarenformatieplan 
Volgend schooljaar zeker starten met vier kleutergroepen en waarschijnlijk twee groepen drie. 
Er zit groei in. 
Huisvesting 
De BSO is al verhuisd en de bouw zal zeer binnenkort starten. 
Informatie betr. schoolplan 
De gemaakte afspraken over gebruik van methodes doornemen, hiaten aanpassen en borgen. 
Voor het eind van dit schooljaar willen we een start maken met Thematisch Leren. 
Er zijn nieuwe leraren bij gekomen en het is goed dat we van elkaar weten wat we doen en hoe we  
op Panta Rhei lesgeven en met elkaar omgaan. Geregeld zullen we moeten evalueren op de 
inhoud, desnoods aanpassingen doen en nieuwe collega’s hierin ondersteunen.  
In januari is er een teambuilding dag gepland waarin we samen gaan bespreken hoe we onze 
effectiviteit kunnen vergroten en communicatie kunnen verbeteren. 
Website 
Hieraan wordt gewerkt, St. Ante wil uniformiteit qua uitstraling. De MR kan hierin ook actief 
meedenken. Het doel is om een krachtig en helder schoolprofiel uit te dragen. 
Managementstatuut 
Dit moet vernieuwd worden, vanuit St. Ante zal dit moeten gebeuren.  
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5. Ouderraad schuift bij vergadering aan. 
Evaluatie ouderparticipatie, ouderhulp via ouderhulp formulier werkte niet. Ouderhulp via Parro 
werkt goed en ouders persoonlijk benaderen. Bv. met excursies ouderhulp om te rijden.  
Geef het wel op tijd aan.  
Ouderbetrokkenheid vergroten is een vraag die ons allen bezighoud.  
Vrijwillige bijdrage en schoolreisje/kampgeld. Door de splitsing van gelden hebben meer ouders 
betaald. Bij niet betalen komt een herinnering. De kamp uitgaven zijn niet helemaal 
kostendekkend. Moeten we hiervoor 60 euro vragen? Dit moet eerst in een teamvergadering aan 
de orde komen. (nu 55 euro) Daarna terugkoppeling naar MR en OR. 
Naamsbekendheid vergroten bij de ouders, hoe? 
De Ouderraad en S.N. worden bedankt voor hun bijdrage en aanwezigheid. 

6. Arbo jaarplan en discussie over schoolplan 
Deze punten gaan naar de volgende vergadering.  

7. Vaststelling Jaarverslag MR 
goedgekeurd 

8. GMR door J.M.  
Scholing t.b.v. MR leden gaat door, dit i.s.m. Dronten. 

9. Staking 
De oudergeleding van de MR wil dat er duidelijk aan ouders wordt uitgelegd waarom er gestaakt 
gaat worden. Geef duidelijke redenen, dan is het voor ouders duidelijk.  

10. Calamiteiten 
Als er tijdens de gym een ongeluk gebeurt hoe zijn de lijnen dan qua hulpverlening. Wie doet wat 
en hoe kunnen we ervoor zorgen dat de communicatie beter gaat. Wordt een BHV-er hierbij 
gehaald of alleen de leerkracht? Wie zorgt ervoor dat ouder wordt ingelicht en wordt hier in 
Parnassys melding van gemaakt? A.v.K. gaat hier met J.v.d.H. (gymdocent) in gesprek. 

11. W.v.t.t.k. 
De oudergeleding van de MR wil van G.M. (voorzitter R.v.T.) weten welke procedure gevolgd gaat 
worden nu T.K. niet meer onze directeur is. 

12. Verkiezing MR lid oudergeleding 
J.S. geeft aan dat hij in februari 2020 wil stoppen. Zijn werkzaamheden laten het niet meer toe om 
tijd vrij te maken voor de MR. H.S. en M.J. gaan nieuwe verkiezingen uitschrijven. 

13.  
 

14. Rondvraag en sluiting 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.00  uur. 
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Vergaderrooster 
                                    
 
 
Actielijst 

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 
Schema van aftreden -> drie jaar zitting, daarna éénmaal terstond herkiesbaar voor drie jaar 

 oudergeleding personeelsgeleding 

2015 – 2016   

2016 – 2017  F.W. ( mei 2018). is afgetreden. 
J.R. ( maart 2017) is afgetreden. 

J.M. ( 2018?) 

2017 – 2018  W.W. (november 2017) is afgetreden 
J.S. ( feb. 2020) 
H.S. ( november 2020)   
J.v.G. ( mei 2020) 

A.v.K. en M.J. (september 2018) 

2018 – 2019    

2019 – 2020   

 


