
Notulen MR vergadering 15 april 2019 

 

Aanwezig: E.Bosch, W.van Vulpen, W.Ouwendorp, J. den Hertog, B. Dubbeldam (later 

tijdstip) 

Afwezig: A.Wouters 

 

Besproken onderwerpen 

 

Overblijven 

Incidenten op het schoolplein zijn verminderd. 

Een deel van de kinderen heeft niet genoeg tijd om hun brood op te eten.  

Ze hebben 15 minuten de tijd om hun brood op te eten. 

Allerlei creatieve oplossingen zijn mogelijk, onderwijstijd en etenstijd soms 

samenvoegen, zodat kinderen rustig hun brood op kunnen eten. Wordt nog over 

doorgepraat in het team. 

 

GMR nieuws 

Geen nieuws. Laatste vergadering is niet door gegaan, vanwege te weinig agendapunten. 

 

Toelatingsbeleid 

Kan de 10% norm losgelaten worden wat betreft het onderschrijven van de identiteit? 

Sommige scholen binnen Educatis laten deze norm los.  

De norm is nu 10% respecteert, 90% onderschrijft de identiteit.  

Als de 10% norm wordt bereikt dan wel in gesprek gaan met de directie. 

Jaarlijks krijgt de LC inzicht in de verhoudingen, vanaf nu zal de MR deze cijfers ook 

jaarlijks ontvangen. Tot op heden is de 10% nooit overschreden. 

 

MR verkiezingen 

Verkiezingen uitzetten middels de nieuwsbrief. Wiepkje schrijft wat de taken van de MR 

zijn en neemt contact op met Jolanda. 

Wim van Vulpen neemt deze vergadering afscheid. Evert Jan Bosch wil aftreden.  

Gezien de schoolgrootte is een MR van zes personen (3 ouders/3 personeel) gewenst. In 

de praktijk kost dit voor het personeel behoorlijk wat uren. 

Voorstel is over te gaan op een MR van vier personen (2 ouders/2 personeel) 

Afwachten hoeveel ouders reageren op verkiezingen. De huidige situatie waarbij er 

vanuit het personeel een vacature openstaat zou ook gehandhaafd kunnen worden. Tot 

nu toe heeft dit nooit problemen opgeleverd.  

 

Groepsverdeling 

Twee ‘hobbels’ 

Grote groep 5 met 34 leerlingen. Er zijn vanuit directie  al gesprekken met ouders van 

deze groep geweest.  

En combi 2/3? 

Wordt volgende vergadering opnieuw besproken. Bas komt dan met concreet voorstel.  

 

Panelgesprekken  

Er is dit jaar een panelgesprek gehouden. Voortaan jaarlijks houden. Zo houd je goed 

contact met ouders en weet je wat er onder de ouders leeft. 

 

Vakantierooster  

De MR heeft ingestemd met het vakantierooster van 2019-2020. 

 

Huisvesting 

Verkeersveiligheid blijft een punt. Dit is een punt voor de MR om samen met de MR van 

de (te bouwen) Montessorischool naar de gemeente toe te gaan voor wat betreft de 

verkeersveiligheid.  

 

We nemen afscheid van Wim van Vulpen en bedanken hem voor zijn inzet.  

 


