
 

 

  

 Notulen MR vergadering 

donderdag  19 september 2019 

Maria Duystlaan 

19.30- 21.30 

  

  

Voorbereidende vergadering (niet openbaar), 19:30 – 20:00 uur  

Annemarie afwezig 

  

19.30- 19.40 Start 

 

0.1: notulist: Jeroen en tijdbewaker Marieke 

0.2 : Ingekomen post:         -  

                                - 

                                - 

    

0.3: notulen 22 mei 2018: 

0.4: voorbereiden agendapunten met William/ directie 

- Vraag n.a.v. informatieavond op Raam: rol van ouderraad 

- Speerpunten 19/20 

- Integratie MR / OR. onderwerp voor jaarvergadering 

- Hoe kan OR (Raam) meer zichtbaar 

- Reorganisatie Librijn 

- Terugkoppeling schoolplan 

- Joyce/Dolf gesprek met directie. Schoolplan ambitiekaarten geven 

ambitie van het team weer. 

- Prioritering van handje + meetbaar maken van doelen 

- MR gevraagd om met suggesties te komen 

- Directie komt met aangepaste versie. Vraag: wanneer. 

  

  

Openbare vergadering van 20:00 – 21:30 uur  
  

1.    Opening en vaststellen agenda (20.00-20.05) 

-  

2.    Ingekomen stukken/ mededelingen (20.05-20.15) 

- schoolgids - informeel goedgekeurd 



- jaarkalender - Dolf heeft aanzet gedeeld met directie 

- Bestuursformatieplan 2019-2020 

- Herzien van verkiezingsprotocol. Suggestie: 1 stem per kind 

- Cursusaanbod voor MR - Vereniging Openbaar Onderwijs 

  

Directie sluit aan om 20.15 

 3. Mededelingen/Vragen (informerend)  

Van de directie  

 MD: 

- Goed gestart. Nieuwe teamkamer geslaagd (incl. vaatwasser en 

koelkast) 

 Raam 

- Eerste week (ziekte)verzuim. opgevangen door oudcollega’s 

- Tijdens de zomer veel werk verricht t.b.v. de nieuwe groepsindeling 

Van de MR  

- Communicatie over flexibele plekken:  

- Raam: enige verwarring bij zowel leerkrachten en ouders. Veel 

positieve reacties. leerkrachten geven aan dat het rustiger in de 

klas. Ook van ouders positieve reacties 

- MD: alleen geintroduceerd in de bovenbouw, creert meer 

ruimte en daarmee meer rust. Observatie Bianca: kinderen lijken 

meer taakgericht. 

- Terugblik 18/19 en rolverdeling (document distributie) 

- Schoolplan update 

- vervolg uitwerken leerlijnen MD/Raam 

- Nieuwsbrief consequent versturen (voor allebei de locaties) 

 

4. notulen 24 juni 2019 

 

 

20.30       5.    William van Treuren aanwezig ivm. Ontwikkelingen Librijn 

- Uiteenzetting van uitgangspunten 

- Locatie directeur -> Integraal School Leider 

- Toelichting Bianca op impact Jan Vermeer, alsmede visie van directie 

op het plan. Bianca stuurt een brief naar MR met verzoek tot 

instemming van beide geledingen van de MR. na goedkeuring delen 

aan GMR 

- MR zoekt uit of voor de uitkomst van reorganizatie ouders 

geraadpleegd moeten worden (wet op medezegenschap). 

 

6. Schoolgids 

- Vraag over verschillende studiedagen nader toegelicht 

- MR zal voor 26 september per brief instemming geven op schoolgids 

 

7. Jaarkalender/planning MR data en MR onderwerpen 19-20 



- Voorstel MR vergaderingen:  

- 9 oktober (locatie Raam) 

- 5 november (locatie MD )  

- 23 januari (locatie Raam) 

- 17 maart (locatie MD - zonder)  

 

8.   jaarvergadering 9 oktober as. OR/ MR/ stichting  

- MR zal korte toelichting geven over wat er vorige jaar is gebeurd 

- MR vermeldt ook de reorganizatie binnen Librijn. 

 

Directie kan MR-vergadering verlaten  

   

12.  reacties, instemmingen en besluiten 

- schoolgids 

- brief mr 

-  

13.   Joyce maakt stukje voor de nieuwsbrief 

 

 

  vergaderingen (doorhalen = alt/shift/5) 

2019 2020 

donderdag 19 september Maria Duyst 

 

woensdag 9 oktober OR/MR jaarverg. 

Raam 

 

dinsdag 5 november MD 

 

 

donderdag 23 januari 

 

dinsdag 17 maart zonder directie) 

 

… mei (locatie Raam - optioneel) 

 

3 juni (locatie MD) 

 

7 juli (locatie Raam) 

 

 

  

 

 


