
                                                                                                                           
Notulen MR vergadering 17 juni 2019 
Tijd: 18.00-19.45 uur 
Notulen:  
Plaats: teamkamer school 
Aanwezig:  
 
Opening  
Stukje “Ik ben zoveel meer dan slechts een leraar”. Een leraar heeft vele rollen te vervullen zoals dat 
van een bankier, vertrouwenspersoon, conciërge, helderziende, fotograaf, papa en mama enz. 
 
Notulen vorige vergadering 16 april 2019 

 Een aantal ouders willen de notulen doorgestuurd krijgen. Dit wordt elke keer gedaan nadat 
de notulen zijn vastgesteld. 

 Het team wil het rooster zo houden 
 De stoeprand is klaar 
 Verder akkoord 

 
 
Vanuit de directie: 

 Personeel: teamvergadering was positief. Verder geen bijzonderheden. 
 Formatie: volop mee bezig.  
 Groepsverdeling: Er zijn diverse sociogrammen gemaakt voor de te splitsen groepen. In 

groep 4 hebben de kinderen ook aan kunnen geven met wie ze in de klas willen. Volgende 
week moet het gecommuniceerd worden. 

 Formatie op de groepen is ook rond. Dit krijgen we nog gemaild. 
 RIE: geen bijzonderheden 
 Kostenoverzicht excursies/ouderbijdragen: Het bedrag van de ouderbijdrage kan 

ongewijzigd blijven voor komend schooljaar. 
 Gesprek met ouders over de excursies: met een aantal ouders heeft er een  gesprek 

plaatsgevonden. Het waren leuke gesprekken. De volgende zaken zijn genoemd: slechte 
communicatie, geen nieuwe bestemmingen, lastig goede ouderhulp. Wat zouden de 
verbeterpunten zijn:  meer verspreiden, balans tussen educatief en ontspanning. Eén uitje 
wat eruit springt (schoolreis) en rest uitjes. 

 Werkverdelingsplan: het team is er op 29 mei mee aan de slag gegaan. Er is unaniem op alles 
een besluit genomen. PMR keurt het proces goed.  

 Werkdrukakkoord: hoe worden de middelen in 2019/2020 uitgegeven? Deel in de formatie. 
Deel in collegiale consultatie (bij elkaar in de klas kijken) en vervangingen bij o.a.  toetsen. 

 Oudersysteem; nog niets meer bekend 
 Hal kleuters: de plannen liggen er. Nu kijken wat er nu al kan en de rest volgend jaar. 
 Schoolplein: er ligt een plan. Wordt vervolgd in het nieuwe schooljaar. Volgend jaar wellicht 

een sponsorloop? De huidige speeltoestellen worden gerepareerd. 
 Ouderavond 30 oktober 2019; onderwerp wordt Kanjertraining. Het gaat om de visie en tips 

voor thuis. 
 Nieuw PMR-lid: wordt z.s.m. bekend wie dit wordt. 

 
GMR: 
We hebben een terugkoppeling gekregen van de laatste vergadering. 
  



                                                                                                                           
Zaken binnen de MR: 

 Enquête: 68 binnen waarvan 60 positief. Verbeterpunten zijn het eten tussen de middag en 
het fruit. Belangrijk dat de kinderen echt om 12 uur beginnen met eten zodat ze een kwartier 
de tijd hebben. We gaan zorgen voor een terugkoppeling van de uitslag van de enquête in 
het Berghjournaal. 

 Ouderavond: We gaan hiermee aan de slag. 
 Is er iets met het plein gedaan afgelopen zaterdag? Dit is niet bekend. 
 Verspreiding van de uitjes is belangrijk. Er zijn nu meerdere uitjes in een paar weken tijd. 

Daarnaast de combigroepen in de gaten houden. 
 PMR moet nog goedkeuring geven op de verdeling van de formatie over de verschillende 

groepen. Als het zo blijft, zijn ze akkoord.  
 
 
 
  
ACTIES 
-Terugkoppeling enquête in Berghjournaal  
-Organiseren ouderavond   


