
Notulen MR-vergadering 11 januari 2018 

Aanwezig: Lilian Bouman, Daan van Ulden, Wietse Blok, Gerda Stam 

Met kennisgeving afwezig: Dirk Blom, Eefke de Groot 

 

1. Opening 

Lilian opent de vergadering met het lezen van een gedeelte uit Psalm 34 en gebed.  

 

2. Notulen vorige vergadering (bijlage 1) 

Lilian geeft naar aanleiding van de notulen aan dat ze zich niet meer beschikbaar stelt als lid 

voor de Raad van Toezicht. Ze heeft een nieuwe baan en doet daarnaast nog een studie.   

 

3. Ingekomen stukken 

a. Mail Dirk 

Dirk heeft ter voorbereiding op de vergadering een mail gestuurd. Er zijn een aantal 

opmerkingen over het reglement. Er is nu, na de fusie, een nieuw reglement. De 

opmerkingen over het reglement zullen meegenomen worden bij de bespreking van het 

nieuwe reglement.  

Verder gaat de mail de communicatie. We vragen Corné om hier in een persoonlijk gesprek 

met Dirk op terug te komen. (Punt 8, 9 en 11.) Als dit terug zou moeten komen in de MR, kan 

dit daarna nog gedaan worden.  

Toetsbeleid: De kinderen moeten onafhankelijke toetsen maken. Dat gebeurt twee keer per 

jaar in de toetsperiode. De kinderen maken de citotoetsen verspreid over verschillende 

weken. Dat is een bewuste keuze, omdat de kinderen anders in één week alle toetsen 

moeten maken en daardoor daar de hele week mee bezig zouden zijn.  

De tip over de oplegger nemen we mee.  

b. Er zijn drie blaadjes InfoMR.  

 

4. Stand van zaken The leader in me 

De personeelsleden geven een update van de stand van zaken. Daarnaast is er op 25 januari 

een ouderavond. We bespreken de eventuele rol van de MR daarin.  

Gerda vertelt dat na de zomervakantie de zeven gewoonten zijn herhaald. De 

voorbereidingen voor de ouderavond zijn in volle gang. Gerda zal tijdens deze avond ook iets 

vertellen. In dit verhaal neemt ze mee dat de MR betrokken is geweest bij de invoering en 

dat dit punt iedere vergadering terugkomt.  

Het blijft ‘levend’ doordat we nu nog cursusmiddagen hebben. Ook komt het op alle 

bouwvergaderingen terug. Het Lighthouse (bestaande uit een aantal collega’s) zal dit 

onderwerp levend houden onder het team.  

 

5. Stukken vanuit directie: 

a. Taakverdeling directie (bijlage 2) 

De taakverdeling wordt kort doorgesproken.  

Gerda zal voortaan namens de directie naar de MR-vergaderingen komen. Dat betekent dat 

dit haar laatste vergadering is als vertegenwoordiging van het personeel. Wietse wil wel 

secretaris zijn, maar vindt het lastig om te notuleren. We kijken of Eefke of de nieuwe collega 

dit wil doen. Er loopt een ‘werving’ voor een nieuwe collega onder de personeelsgeleding 

van het SBO.   



b. Verslag OPR Driegang 15-03-2017 (bijlage 3, ter kennisgeving) 

c. Verslag OPR Driegang 29-06-2017 (bijlage 4, ter kennisgeving) 

d. Verslag OPR Driegang 13-09-2017 (bijlage 5, ter kennisgeving) 

e. Verslag OPR Driegang 08-11-2017 (bijlage 6, ter kennisgeving) 

De verslagen van de OPR worden voortaan in de GMR besproken. De MR heeft daar geen 

vragen over.  

 

6. Bespreking met directie 

a. Zonnepanelen: Sinds vanmiddag is rond dat er zonnepanelen geplaatst zullen worden op 

het dak. De school krijgt daarvoor subsidie.  

b. Mail Dirk. Een aantal antwoorden zijn hierboven beschreven. Verder vragen we Dirk om 

contact op te nemen met Corné om persoonlijk een aantal punten te kunnen bespreken. De 

vergaderdata en de notulen zullen voortaan openbaar gemaakt worden op de website.  

c. Vakantierooster: Dit moet het directieoverleg nog passeren.  

d. Corné laat het logo van de Scholenvereniging zien. De naam is 'Scholen met Karakter'.  

 

7. Wat verder ter tafel komt 

De MR is niet geïnformeerd over de benoeming van Corné als bestuurder. Lilian geeft aan dit 

te betreuren. Ook al heeft de MR geen advies- of instemmingsrecht in deze, het was 

zorgvuldiger geweest als de MR formeel over de benoeming van de nieuwe bestuurder 

geïnformeerd was. Nu heeft de MR dit nieuws ‘in de wandelgangen’ moeten vernemen. 

Lilian verzoekt dit punt terug te koppelen aan de GMR en/of de RvT. 

 

8. Rondvraag 

Er zijn geen punten voor de rondvraag.  

 

9. Vaststellen datum volgende vergadering 

Wietse zal een datumprikker rondsturen voor de eerste week van maart.  

Agenderen: 

- Begroting 

- Jaarplan 2017-2018 

- Medezeggenschapsstatuut 

- Reglement MR 

- Vakantierooster 

 

10. Sluiting 

Lilian sluit de vergadering met gebed.  


