
NOTULEN MR VERGADERING  
Plaats;  Docentenkamer 

Datum 13 november 2018 

Tijd; 19.30-21.30 

MR Leden; Ouders Marloes Mertens (MM), Karin Visscher (KV), Sahar Sirzad 

(SS) 

 Directie Claudia Heusen (CH), Wim van Slijpe (WS) 

 Docenten Alex Kuipers (AK), Nancy Kist (NK), Jolanda Ackema (JA) 

Corine Nees (CN) 

Aanwezig Marloes Mertens (MM), Sahar Sirzad (SS), Claudia Heusen (CH), Nancy Kist 

(NK), Corine Nees (CN), Jolanda Ackema(JA), Alex Kuipers (AK) 

Afwezig Karin Visscher (KV), 

 

1 Opening & welkom 

 Voorzitter opent de vergadering om 19.04 en heet GQ van OR welkom 

2 Open thema; ouderparticipatie 

  Verantwoording oudergelden (mail GQ); Opgespaarde OR gelden zijn nu ingezet voor 

sinterklaas en kerstcadeau. Dit vanwege gewijzigde incasseringsbedrijf. Ter compensatie 

stort school gelden en wordt teruggestort als oudergelden binnenkomen. Wordt nog 

gecommuniceerd met ouders. Kassacontrole heeft plaatsgevonden, 1 ouder was als 

belangstellende aanwezig. Is goedgekeurd. In nieuwsbrief meer benadrukken wat er met 

de gelden gedaan worden.  

 Presentatie plan van aanpak informele ouderparticipatie; Presentatie door SS en MM. 30 

ouders geïnterviewd, weergegeven in tops/tips van ouders, school analyse met adviezen 

en proces ontwikkeling. Item wordt volgende vergadering vervolgd. 

3 Vaststellen Notulen 

 Notulen vergadering 02-10-2018 is goedgekeurd 

4 Nalopen actielijst/besluitenlijst 

 1 Aanspreken Ed kopiëren banner afgerond 

2 Extra verkeersbord aanvragen bij wijkagent Afgerond 

3 Gele streep bij oversteekplaats vragen aan ed Loopt 

4 Oproepen ouder mengpaneel bedienen talentenshow Afgerond 

5 Danielle vragen om komend schooljaar MR presentatie geven over 21ste eeuw leertechnieken Data volgt 

6 Aanspreken ouders niet doorgegane uitje Afgerond  

7 Navragen VVN plattegrond (hoe te rijden in drukke wijk & VVN bestanden afgerond. 

8 Ouders informatie geven over inhoud studiedagen en voorbereidingsuren via digiduif Afgerond 

9 Navragen vacature stelling MR bij Rocco Afgerond 

10 Navragen aspirant leden bij administratie en info geven aan deze leden Afgerond 
 

4 Directie/UC mededelingen  

 Directie; 

 Oude café top, 20 a 25 ouders zijn gekomen. Goede reacties van ouders hierop gekregen 

 Nieuwe voorzitter ASG  

 Verzuim; hebben nu leerkrachten die langdurig hier willen werken. 1e dag 

opvangen/verdelen en als 2e dag geen vervanging te regelen is, dan leerlingen naar huis 

sturen. Ouders gaan hier coöperatief mee om (ook vanwege meerdere communicatie naar 

ouders) 

 IB’er 3 t/m 5 heeft nu verplicht rust vanwege haar zwangerschap. IB’er 5 t/m 8 werkt iets 

langer en werkzaamheden verdeeld onder de twee IB’ers om zorg te waarborgen 

 Club collect; is besproken 

 Overlijden van Marc was heftig en hierdoor een aantal activiteiten niet meer door gegaan. 

Dit wordt nu weer opgepakt 

 Volgende nieuwsbrief komt bijlage voor ondertekening voor AVG toestemming 



5 GMR en OPR mededelingen (per mail verzonden) 

 OPR (CN) 07-10-2018;   

 PO ambitiedocument is verdeeld in ambitiegroepen en hebben als taak de gestelde ambities 

concreet uit te werken met tijdplan.  De volgende groepen zijn samengesteld; 

samenwerkingsverband, financiën, samenvoeging van alles dat te maken heeft met 

Ondersteuningsprofielen (zorgplan), toeleiding en gouvernantes. OPR wordt op de hoogte gehouden 

van actuele ontwikkelingen.  

 Wijzigen MR (scholen); SOP wordt elk jaar vastgesteld. MR advies recht geven wat betreft de 

groepsgrootte. Instemmingsrecht hoofd lijnen begroting (nu adviesrecht over de begroting). In 

onderwijsbegroting 2019 komt subsidie regeling voor hoogbegaafden vrij, om dekkende steuning in 

de wijk te zorgen.  

 OPR passend onderwijs plan Almere (PP); vertaling van wat er dit scholjaar gaat plaatsvinden 

 Rondvraag; wordt zorgen gemaakt over PAO in Almere, SBO zit vol en hebben geen plaatsen meer. 

VO zit ook vol (OPDC, zegt dat zij geen leerlingen aannemen). Ook zorgen om aantal uren dat 

verminderd wordt, ook ingekocht moet worden. Verdeling van de gelden over scholen is niet eerlijk. 

6 Ingezonden stukken 

  Vacature MR leden besproken en verkiezingen worden nu klaar gemaakt.  

7 Verkeer en veiligheid 

(stand van zaken, evaluatie flyeren) 

   Extra bord mag niet. Mag niet zomaar een bord bijgezet worden. 
Reacties flyeren; 

 Foto’s gedeeld van verkeerssituatie van verkeersonveilige situaties 

 Ouders als verkeersbegeleiders nog geen optie, moet dan een opleiding voor krijgen  

 Meeste ouders zijn coöperatief en positief over deze acties 

 Wordt volgende vergadering meegenomen i.v.m. presentatie ouderparticipatie 

 Na elke vakantie wordt dit structureel ingezet.  

9 Rondvraag 

  CN is de volgende vergadering niet aanwezig, KV notuleren? 
10 Sluiting vergadering 

 Voorzitter sluit vergadering om 21.10 uur  

 

 

 


