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NOTULEN 

MR-vergadering 
 

 
Datum: 

4-02-2020 

Aanwezig: 
 
 
Gasten: 
 
Afwezig: 

Oudergeleding: J.S. (VZ) H.S. J.v.G. P.v.d.L 
Personeelsgeleding:  A.v.K. M.J. ( secretaris) notulist: J.M (GMR) 
S.N. (directeur) 
 
J.v.D. 
 

1. Opening en vaststelling agenda  
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en heet de aanwezigen welkom.  
 
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. 

- website mbt MR 

2. ●  
● Introductie/kennismaking J.v.D. S.N. blijft tot januari 2021, J.v.D. wil hem opvolgen. 

J heeft het afgelopen jaar al ondersteund op Panta Rhei. Hij geeft een presentatie. 
Het team heeft al aangegeven graag met J. in zee te gaan.  
Hij is een interne kandidaat ( na de MR vergadering is er een interne vacature 
uitgegaan, daar heeft verder niemand op gereageerd. De Mr is akkoord gegaan met 
de interne benoeming) 

● Informatie managementstatuut- het nieuwe statuut is in de GMR geweest en 
goedgekeurd (in de bijlage het nieuwe statuut) 

● Vaststellen begroting school  ( doorgestuurde pdf) er is een 1e inrichting van het 
nieuwe gedeelte aangevraagd bij de gemeente. Op de begroting staat voor ICT 
nieuwe touchscreen borden en chromebooks. M. vraagt om investering in het 
speellokaal. Er is weinig klein materiaal. Dit kan misschien uit de eerste inrichting 
omdat groep 7 nu in het speelloklaal zit.De begroting wordt vastgesteld. 

● Verslag contact- en vertrouwenspersoon klachtenregeling Geen formele klachten 
● Vaststellen Arbo-jaarplan/veiligheidsplan scholen Ante (doorgestuurde pdf) RI & E 

en plan van aanpak komt nog vanuit Kees de Klerk. M.J. en J.v.G. lezen het 
veiligheidsplan voor de school  door en halen fouten eruit.  
Vraag of de incidenten registratie via Parnassys gaat? (Inmiddels uitgezocht en dat 
gebeurt inderdaad) Volgende vergadering een hamerstuk 

● Informatie over huisvesting S.N. woont bouwvergaderingen bij. Bouw ligt op 
schema. Oplevering begin juni. Alle nieuwe onderhoudscontracten komen bij één 
bedrijf 

● Informatie over schoolplan  
Nieuwe website is nog in ontwikkeling, wel al in de lucht. Team volgt studiedagen 
om de communicatie technieken te verbeteren. Werkgroep thematisch werken is op 
zoek naar een nieuwe methode voor Wereldoriëntatie, er zijn 2 methodes op proef: 
Blink en Naut/Meander/Brandaan..  
 
Werving  ( doorgestuurde pdf) Onze onderwijsassistent N.v.d.W. gaat PaBo doen op 
kosten Ante (onder bep. voorwaarden) Ante heeft convenant gesloten met PaBo 
Zwolle 

● Vakantie/urenrooster 20/21 ( doorgestuurde pdf) Graag concept bekijken en 
goedkeuren. Volgend schooljaar zijn er nog 8 dagen in te vullen (voor studie- en 
taakdagen)  waarbij 1 dag over moet blijven voor calamiteiten. Heel Zeewolde heeft 
laatste dag voor de zomervakantie vrij, dus wij ook. 

● Verwachte leerling aantal in september is 270 
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S.N. en J.v.D. worden bedankt voor hun aanwezigheid. 

3. Notulen vorige vergadering: Deze worden ongewijzigd goedgekeurd. M.J. stuurt deze door 
naar S.N. ( graag op de website plaatsen). Zij stuurt deze notulen ook door naar het team. 
 

4. Geen binnengekomen stukken. Deze gaan via Voorzitter MR. 

5. ● Discussie schoolplan Discussie over het schoolplan wordt opgeschort 
 

● Discussie staking na wat verwarring blijkt dat er toch doorbetaald is, dus is 
discussie niet meer nodig 

● Discussie procedure aanstelling directeur We volgen de procedure voor een interne 
kandidaat. We staan positief tegenover J.v.D. maar willen niet de illusie voeden van 
vriendjespolitiek. J.v.G. neemt contact op met S.N. 

6. GMR: notulen en agenda GMR J.M stuurt stukken en notulen rond (zie bijlage) 

7. ● Installatie MR-lid P.v.d.L. Yeah 
● Afscheid en overdracht vertrekkend MR-lid/voorzitter 
● Voorzitter taken voorlopig naar J.v.G. M.J. bedankt J.S. met een bloemetje 

 

8. W.v.t.t.k./Rondvraag en sluiting Voorzitter sluit de vergadering om 22.15 uur 

9.  

10.  

11.  

12.  
 

13.  
 

14.  
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Vergaderrooster 
                                    
 
 
Actielijst 

Kaart Koopt een kaart. 
( deze gaat in het MR bakje op school) 
Leden gaan hier wat in schijven. A.v.K. gaat deze versturen. 

A.v.K. 

GMR Neemt contact op met J.M. ( zie notulen) J.S. 

Scholing MR Neemt contact op met oudergeleding MR. J.M. 

   

   

   

   

   

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

 oudergeleding personeelsgeleding 

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

 

2019 – 2020   
 

J.M. ( sept. 2020) 

2020 – 2021   
 

A.v.K. en M.J. (september 2021) 

2021 – 2022    

2022 – 2023   

 


