
Notulen MR-vergadering  20 maart 2018  

 

Aanvang: 20.00 uur 

Locatie: obs de Hofmaat 

 

Voorzitter: Susanne 

Notulist: Henrieke 

Verder aanwezig: Olaf, Ans, Ivon, Monique 

 

 

 

1. Opening 

 

2. Notulen van de vorige vergadering, 13 februari 2018 

 

 Voor de formatie: 2 leerlingen komen na de meivakantie weer terug 

bij ons op school. Deze kunnen bij de formatie geteld worden voor 

komend schooljaar. 

 2 typefouten worden aangepast in de notulen. 

 

3. Ingekomen post 

 

 Info MR 

 VOO info over veranderingen in de Wet Medezeggenschap op 

scholen + cursusaanbod 

 CFTO (commissie fusietoets onderwijs) voor vragen bij een fusie 

 

4. Mededelingen 

 Er zijn nog steeds geen invallers te krijgen. Omdat wij een zieke 

collega hebben, merken wij ook dat het lastig is om de dagen vol 

te krijgen.  

 

 

5. GMR van 7 maart 2018 

 Brief van Minister Slob  gekregen. Per leerling krijgen we 

€155,00. Per school wordt bekeken hoe de gelden verdeeld 

worden. 

 Er is een sollicitatie procedure voor de Raad van Toezicht 

gestart, omdat er 2 mensen uitgaan. Er zijn tot nu toe 6 

aanmeldingen. 

 Er is gesproken over de verzuimanalyse. Bestand werd een dag 

later aangeleverd. Binnen OPONOA is het verzuim 0.6%. Dat is 

laag. Wat 0-verzuimers (mensen die nooit ziek zijn) betreft 

zitten we hoog. Ook goed dus. 



 De communicatie met de Arbodienst is verslechterd. Er komt een 

nieuwe instantie die dit gaat overnemen. 

 Rondom Cupella, daar waar de taakuren van de leerkrachten in 

staan, is onenigheid ontstaan over de verdeling van de taken. 

Volgens het bestuur is het een fabel dat zij de uren bepalen. Dat 

bepalen de scholen zelf. Onenigheid is uit de wereld. 

 

6. Schoolontwikkelingen / kwaliteit 

 We gaan vanaf blok B2 (rekenen) vooruit toetsen om te kijken 

waar kinderen geen uitleg meer bij nodig hebben. We kunnen 

dan kinderen gerichter helpen. Groep 4 en 6 hebben al als pilot 

gefungeerd. De resultaten waren goed, vandaar dat we het 

school breed gaan invoeren. 

 

 

7. Ouderbetrokkenheid 

 - 

 

8. Communicatie  

 Olaf: de website kan op sommige punten aantrekkelijker 

gemaakt worden. Van groep 1 staat er bijvoorbeeld helemaal 

niets op. Verder wordt de site niet actueel gehouden. De 

personeelsgeleding zal dit met de collega’s bespreken. 

 

9. Schooltijden  

 Oudergeleding is op 7 maart met Gabrielle om tafel geweest ivm 

het 5 gelijke dagen model. Zij hebben toen formeel instemming 

gegeven voor de nieuwe schooltijden. 

 Er waren een aantal ouders met vragen. Die heeft Gabrielle 

individueel, in een gesprek, toegelicht. 

 

 

10. Evaluatie van de inloopavond 

 5 ouderparen, magere opkomst. 

 We staan er dan met te veel mensen. Voor de bovenbouw zijn 

twee collega’s genoeg. Van de MR is 1 ouder genoeg. 

 We zouden ook kunnen overwegen het met een half uur in te 

korten. 

 Volgend jaar wat meer media aandacht voor de inloopavond. Er 

waren geluiden dat het nergens heeft gestaan (behalve in de 

officiële brief die ouders krijgen). 

 

11. Profiel vacature 

 We bespreken het opzetje dat Gabrielle al gemaakt heeft. We 

passen en vullen aan. 



 

12. Rondvraag 

 Monique: We krijgen geld van Minister Slob. Wat gaan we 

daarmee doen? Dit moeten we in de komende vergadering op de 

agenda houden. Zodat we op de hoogte blijven van de stand van 

zaken. 

 Olaf: Zijn er al aanmeldingen voor de MR functie? Bij ons nog 

niet bekend. Op de maandkalender alsnog een keer aangeven 

met een sluitdatum. 

 

 

Henrieke In de Teaminfo melden dat we de website wat meer up to 
date houden. Van elke groep iets er op en ook de 

maandkalenders op tijd toevoegen. 

Henrieke Op de volgende agenda het punt "Extra gelden van Minister 
Slob"zetten. 

Henrieke Met Gabrielle overleggen of er op de maandkalender 
nogmaals de vacature van de MR gezet kan worden en daar 
ook een sluitingsdatum aan toevoegen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


