
Notulen MR vergadering extern
d.d.05-02-2018

19.30 EXTERN 
GEDEELTE

Aanwezig: Ferdinand, Jill, Matthijs, Maaike, Kadir, Kevser, Najat, Aruna

Afwezig: Lucienne (ziek)

1 Notulen Jill staat er dubbel op: bij aanwezig en afwezig. Was Jill er wel/niet? Ze 

was er niet. Sladjana staat er ook per ongeluk op, haar naam moet van 

de agenda af.

De naam van Aruna staat nog niet op de website.

De notulen staan op de website.  

Idee:

-maak via facebook en de nieuwsbrief kenbaar dat de concept-notulen op 

de website staan.

-Wij zouden de uitnodiging voor het externe gedeelte ook op facebook en 

de nieuwsbrief geplaatst willen hebben (met de link van de website 

erbij), omdat meer ouders dat lezen.

Maaike zorgt voor vermelding in de nieuwsbrief/facebook (reageren op 

oproep Peter).

LB-functies: Hoe zit het daarmee? Er zou in februari op teruggekomen 

worden. Antwoord: Het ligt bij het bestuur. Bij de volgende MR 

vergadering zal het op de agenda komen. LB functies kunnen met 

terugwerkende kracht toegekend worden. 

2 Mededelingen 

directie

Uitslag enquête sociale veiligheid:

13 februari 2018 wordt het gepresenteerd in het directieoverleg. De 

termijn is steeds opgerekt om ouders extra de gelegenheid te geven het 

in te vullen. Het ingevulde percentage onder de ouders was erg laag. 

Leerlingen en personeel bijna 100%.

Het waren pittige vragenlijsten, met veel vragen. 

De uitslag komt terug op de volgende MR vergadering.

3 Schoolbegroting Ferdinand licht schoolbegroting toe. 

Formatie 2018-2019: Peter en Ferdinand hebben een gesprek gehad met 

personeelszaken. Dat heeft te maken met de leerlinggewichten. 

De vraag is of we de verwachte leerlingaantal wel halen. Dit wordt altijd 

op 1 oktober geteld. We moeten 322 leerlingen halen, anders moeten de 

school bezuinigen/geld inleveren. Dat wordt spannend, het is een 

onstuimige wijk. Dit heeft dan consequenties voor de formatie. Niet 

direct, maar wel voor het jaar daarna. Leerkrachten komen eerst in het 

RDDF (Risico Dragend Deel der Formatie). Het RDDF is dat gedeelte van 

de formatie waarin de functies vallen die met opheffing bedreigd worden.

De directie is al wel bezig met het invullen van de groepen voor volgend 

jaar. Het is wel duidelijk dat de groepen 1 t/m 4 veel minder gevuld zijn 

met leerlingen dan de groepen 5 t/m 8. 



Opvallend is dat de VVE groepen sinds de nieuwe regeling veel minder 

kinderen heeft. 

4 Extra punt Scholing: 

Geen interesse voor de MR-cursus op de Krijtmolen. Niet haalbaar door 

de korte termijn. 

Wel interesse in MR-cursus Start van VOO: Kadir gaat bellen over de prijs 

en of het op lokatie kan. 

De cursus is bedoeld voor de ontwikkeling van alle nieuwe MR-leden en 

het opfrissen van de kennis van de overige leden. De cursus leert de 

leden de rechten en plichten van de MR kennen.

Kadir neemt contact op met Ferdinand over de hoogte van het MR-

budget. Kadir deelt de informatie met Kevser.

Ferdinand oppert het idee om eventueel ook andere scholen binnen het 

bestuur te vragen deel te nemen aan de cursus, om de kosten te 

drukken. 

5 Rondvraag Kunnen de tijden van de vergadering veranderd worden, niet in de avond 

maar overdag? 

De vergadering van 26 maart wordt verplaatst naar 29 maart: 15.30-

17.30 uur

Een vraag, gesteld vanuit de ouders, voortkomend uit de notulen van de 

GMR: Worden ouders ingelicht dat zij schriftelijk officiële klachten moeten 

indienen? Antwoord Ferdinand: Vanuit directie zal ouders gevraagd 

worden om de klacht schriftelijk in te dienen. De directie zal altijd eerst 

proberen het probleem op te lossen. 

Lentekriebels: 

Vorig jaar hebben is in de MR afgesproken dat ouders op de hoogte 

gesteld worden van de onderwerpen.  Doen wij dat nu nog steeds?

Voorheen maakte de school gebruik van het lespakket van de GGD. Zij 

zijn overgestapt op een nieuwe versie. Deze wordt niet aangeschaft. 

Iedere bouw gaat een eigen aanvulling geven aan de week van de 

lentekriebels.

Antwoord Ferdinand: In de stuurgroep is besloten (directie, 

bouwcoördinatoren, IB) dat de week van de Lentekriebels nog wel 

bestaat, maar dat er geen gebruik meer wordt gemaakt van het pakket. 

Met de verschillende bouwen wordt afgesproken wat er in die week 

behandeld gaat worden. Er blijft een doorgaande lijn gewaarborgd en 

ouders zullen wel op de hoogte gebracht worden. In de volgende 

nieuwsbrief volgt meer informatie voor ouders. 

Sponsorloop: Najat maakt zich zorgen over de veiligheid van het geld 

ophalen voor de sponsorloop. Zijn de leerkrachten zich hiervan bewust? 

Kinderen lopen buiten met geld, bellen bij vreemde mensen aan. Lege 

flessen verzamelen zou een veiliger optie geweest zijn om geld op te 

halen. 

De PMR is het met de ouders eens, er is gehandeld uit enthousiasme en 



niet verwacht dat kinderen buiten de deur sponsoren zouden zoeken. 

Maaike zal deze zorg van de ouders naar het team uitspreken, zodat het 

team hiervan op de hoogte is.

Ferdinand: De sponsorloop in vanuit enthousiasme georganiseerd, met 

het oog op de sportieve/gezonde school. In de brief stond dat kinderen 

het aan ouders en familie moesten vragen. 


