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Notulen MR  vergadering 20 september 2018      

19.30-20.30 met directie 

1. Opening en kennismaking met nieuwe leden en gasten 

Christiaan heeft vandaag opleiding. We hebben een nieuwe ouder van locatie 

Normandiëlaan in de MR: Sharon Cordua. Zij vervangt Jessica.  

Vanuit de locatie Fransebaan is Jenaida van Wijk vandaag als gast aanwezig. Zij heeft 

interesse om deel te nemen aan de MR. 

We vergaderen dit jaar nog samen als twee MR-en, aan het einde van het schooljaar moet 

er één officiële MR zijn. 1 augustus 2019 is de fusiedatum. 

Mededeling: 

N.a.v. het tragische ongeval in Oss worden ook bij Korein de elektrische bolderwagens (Stints) 

buiten gebruik genomen. 

2. Functieverdeling MR/GMR 

Marco = voorzitter 

Daniëlle = vice-voorzitter 

Annelies = notulant 

Het verslag wordt binnen een week rond gemaild. Binnen een week kan hier dan op gereageerd 

worden. Het verslag wordt dan aangepast en op de site gezet. 

Judith en Annelies nemen deel aan de GMR. 

@ Annelies maakt mr@basisschooldeachtbaan.nl aan en richt de omgeving hierbij in -> delen met 

mr-leden 

 

3. Vaststellen agenda en jaarplanning MR 

@ data document Brigitte invoegen 

Toevoegen aan jaarplanning: 

— Exploitatie kwartalen 

— Toevoegen aan de agendapunten wat de rol is van de MR (advies, toestemming etc.) 

— November: veiligheidsbeleid 

— Februari: pauzetijden evalueren 
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— April: opbrengst van IEP toetsen evalueren 

— April: de “schoolfoto” vanuit de indicatoren van SKPO toevoegen. 

 

4. Jaarverslagen beide MR-en 2017-2018 (voorbereiden) 

Ingrid is voor de locatie Fransebaan hier al mee begonnen. Sharon vraagt na bij Jessica of zij 

hier ook al iets aan gedaan heeft. 

5. Jaarplan school 2017-2018 evalueren 

Is terug te vinden in de schoolgids.  

@ Brigitte-> dit in google drive zetten 

6. Jaarplan school 2018-2019 (speerpunten)    adviesbevoegdheid 

Kunnen we voor dit schooljaar één gezamenlijk jaarplan opstellen? We willen hierbij gebruik 

maken van de indicatoren van SKPO.  

@ Brigitte-> 

7. Begroting 2019 (voorbereiden) 

Aandacht voor de aanschaf en implementatie voor de methodes LIST (technisch lezen) en DA 

VINCI (wereldoriëntatie), scholing, verhuizing. De kostenpost ICT neemt toe nu er steeds meer 

digitaal gedaan wordt. Navragen bij SKPO wat de mogelijkheden bovenschools zijn. 

8. Fusie/IHP 

- Oprichten van de projectgroep 

- Locatie Fransebaan wordt volledig geïnspecteerd voor de mogelijkheden voor 

transformatie. De nieuwbouw moet voldoen aan “Frisse Scholen Klasse B”. Wanneer de 

transformatie te duur blijkt is volledige nieuwbouw een optie. 

- Commissie welstand wordt gaande weg het ontwerpen meegenomen in de besluitvorming 

en aanvraag van vergunningen. 

 

9. Personeel 

Overkoepelend: Saskia Van Zanten is de nieuwe intern begeleider van de onderbouw. Zij start 

na de herfstvakantie. 

Fransebaan: Fia en Marlien nemen, na veertig dienstjaren, afscheid van de school. We zijn op 

zoek naar nieuwe collega’s en voelen hierbij ondersteuning van SKPO. We zoeken ervaren 
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leerkrachten, deeltijdstudenten die nog aan het studeren zijn hebben niet de voorkeur. 

Vacatures worden intern en extern uitgezet. 

Ingrid Limburg gaat de bapo-dagen van Brigitte W. Invullen. 

Normandiëlaan: Marlou verwacht op 1 februari haar eerste kindje en gaat na de kerstvakantie 

met zwangerschapsverlof.  

10. Exploitatie Q2 (door directie) 

Twee overzichten (per locatie). De overzichten worden in de map geplaatst. 

@ Brigitte plaatst deze op de google drive. 

11. Foto MR leden maken 

Volgende keer maken we de foto. 

12. Terugkoppeling GMR 

Notulen GMR toevoegen aan drive. 

20.30-21.30 zonder directie 

 

13. Ingekomen stukken 

geen 

14. Besluitenlijst 

Geen besluiten 

15. Communicatie achterban      copy voor nieuwbrief 

Notulen komen op de website. Verwijzen in de nieuwsflits naar de website. 

@ Annelies -> aan Nadine doorgeven. 

 

16. Nieuwe actiepunten 

- E-mailadres mr@basisschooldeachtbaan.nl aanmaken. 

 

17. Rondvraag 

Hoe zit het voor de locatie Normandiëlaan met de rapporten? Ouders vlot informeren! 

18. Afsluiting 
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