
Notulen MR-VERGADERING  18 december 2017 

 

 

Aanvang:  20.00 uur 

Locatie: obs de Hofmaat 

 

Voorzitter: Susanne 

Notulist: Henrieke 

Verder aanwezig: Ans, Ivon, Monique, Olaf en Gabriëlle  

 

 

1. Opening 

 

 

2. Notulen van de vorige vergadering 22 november   

 Gabriëlle geeft aan dat naast de onder-, midden- en bovenbouw 

ook de ib-ers  uit ons onderwijsteam gezamenlijk overleg 

hebben. 

 Rond april met de OR,MR en een paar van het team 

samenkomen om de informatieavond te bespreken van 

schooljaar 2018-2019. 

 

3. Ingekomen post 

 Info MR 

 

4. Mededelingen 

 Aanvraag voor een nieuwe certificering van een “gezonde school” 

is weer onderweg. Maar of we er dit keer aan voldoen is nog de 

vraag, omdat de sportuurtjes zijn komen te vervallen. 

 

5. Schoolbegroting 2018 (besluitvorming; instemming gedeelte formatie, 

advies financieel beleid) 

 Gabrielle geeft aan dat dit nog niet klaar kan zijn. 

 Conceptplan wordt eerst in de GMR besproken 

 Dit komt 20 december in de raad van toezicht. 

 Medio januari wordt de schoolbegroting gemaakt door directeur 

onderwijsteam. 

 In maart moet deze bij de stichting  binnen zijn. 

 Dan kunnen we deze in de MR vergadering van 20 maart 

besproken worden. 

 

 

 

 

 



 

6. Voorbereiden vergadering College van Bestuur 

 

De te bespreken punten tot nu toe: 

 Hoe worden de financiële middelen verdeeld, wat betreft 

digitalisering? 

 Formeren van 7 groepen schooljaar 2018-2019 

 Wat is de bedoeling van de toekomst van de scholen? 

 Wat is de toekomstvisie rondom directeuren onderwijsteams? 

 Schoolbegroting cyclus 

 

7. Terugkoppeling GMR 

 Er is een Pr-man voor de stichting aangenomen (naam nog niet 

bekend) 

 Basiscursus MR is dit jaar op de Menno ter Braack in Eibergen. 

 Hierna is er voornamelijk gesproken over de “conceptbegroting” 

van de GMR. Punten die besproken zijn, zijn de volgende:  

 Ziekte verzuim in de stichting is gestegen naar 8.05% (niet 

werkdruk gerelateerd). 

 Hoe jij je ook profileert als school dit zal de problemen van de 

daling niet oplossen (weinig onderscheidend vermogen). 

  In het meerjarenplan staat dat het nog onduidelijk is of het 

bewegingsonderwijs door een vakleerkracht nog doorgang vindt 

vanaf schooljaar 2018-2019.  

 De stichting is bezig met duurzaamheid. Er wordt geïnvesteerd in 

zonnepanelen en ledverlichting.  

 Prognose van het leerlingen aantal van de Hofmaat zal in 2023, 

119 leerlingen zijn. 

 

8. Schoolontwikkelingen 

 Schooltijden: In het team hebben over het vijf gelijke dagen 

model gehad. Het team is van mening dat dit doorgang moet 

vinden. Oudergeleding vindt het wel snel, nadat we het continu 

rooster hebben ingevoerd. We zullen de mening van de ouders 

moeten vragen. De brief naar ouders zal goed onderbouwd 

moeten zijn. Het probleem is momenteel de pauzes. Er is te veel 

wisseling wat betreft ouders die er zijn. Dit geeft onrust in de 

groepen. Voor de stabiliteit zou het beter voor de groepen zijn 

dat de leerkrachten zelf met de leerlingen gaan eten. Qua uren 

zouden groep 1 en 2 op vrijdagmiddag nog vrij kunnen hebben. 

We discussiëren even over hoe wij communicatie richting ouders 

vorm gaan geven. Gabrielle gaat een opzet maken voor de brief 

richting ouders. In de maandkalender komt al een 

vooraankondiging van de informatie die komen gaat na de 

kerstvakantie. In januari gaat er dan een brief naar de ouders 



met de informatie, mogelijkheid om vragen te stellen tijdens een 

vragenuurtje en de mogelijkheid om te reageren via de MR-mail. 

 16 januari hebben wij een studiedag over onze visie op het 

onderwijs. En hoe we het vorm willen gaan geven. Ook komt 

meer- en hoogbegaafdheid deze dag aan de orde.  

 

 

9. Bijeenkomst ouderbetrokkenheid 

 Voorstel en data zijn al doorgestuurd naar de MR leden. 

 De ouders worden door Gabrielle uitgenodigd op 23 of 24 

januari. Wanneer de meeste ouders kunnen zal het plaatvinden.  

 In de maandkalender van december wordt nog een oproep gezet 

voor de andere ouders die ook nog graag aan willen schuiven. 

 De aangegeven punten worden besproken. Niet alles wordt 

meegenomen naar deze avond.  

 

10.Stand van zaken verkeersveiligheid 

 Woensdag 20 december komt mevrouw Harmsen de cursus 

verkeersbrigadier geven. De ochtenden zijn redelijk gevuld met 

ouders. De middagen nog niet. Het gaat dan om de Merelstraat 

en de Borculoseweg. Misschien dan die, voor de duidelijk, niet 

doen. 

 Wat de gemeente betreft, die schieten er niets mee op. Ze geven 

aan dat ze er mee bezig zijn. Ze verschuilen zich achter de 

provincie dat het zo lang duurt. 

 De verkeersbrigadiers starten na de kerstvakantie. 

 

11.Communicatie 

- 

 

12.Rondvraag 

 Monique: Is er vanuit de stichting nog wat op de staking uit 

gedaan? Nee, alleen dat alle scholen gesloten waren. De ouders 

merken dat het draagvlak minder wordt als er weinig 

georganiseerd wordt door de stichting.  

 

 

 

 

Actiepunten: 

Wie              Wat 

Susanne Overleg in april plannen wat betreft de info avond voor 

het nieuwe schooljaar 

Gabriëlle Opzet brief maken die richting ouders gaat wat betreft 

het vijf gelijke dagen model 



Gabriëlle  Oproep in maandkalender plaatsen (van december) om 
meer ouders bij de bijeenkomst van de 
ouderbetrokkenheid te krijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


