
                 MR Agenda  
 

Maldivenweg 45  tel .  036-5214791 

1339 PP Almere   e-mail :  mr@archipel .asg-almere.nl  

 

 

Datum:   Tijdstip   Locatie: 

11-10- 2016  19:30 uur   Lerarenkamer 
 

Voorzitter:  Rocco Heesters (RH)  
Notulist:  Renata Oort (RO) 
 

Aanwezig:  Alex Kuiper (AK)  Dwight Wielingen (DW) 
Claudia Heusen (CH)   
Corine Nees (CN)   
Iris von Oven (IO)  

 
Afwezig:  Nancy Kist, Marieke Deinum 
 
Aspirant leden:  Ilonka Timmermans (IT) Jesse Luijendijk (JL) Sahar Shirzad (SS): aanwezig 
   Karin Visscher (KV): afwezig 
 
 
 
Agendapunten       Wie  Tijd   
 
1. Opening / Notulen vorige vergadering   RM  19:30 – 19:45 uur 
Notulen vorige vergadering Goedgekeurd. 
- Welkom aan 3 aspirant MR leden. Zij wonen de vergadering bij om een indruk van het werk van 
de MR te krijgen. 1 kandidaat MR lid is helaas verhinderd. Een nieuwe uitnodiging voor haar volgt. 
- RM biedt zijn verontschuldigingen aan de kandidaat MR-leden aan voor de miscommunicatie van 
de week ervoor. Inmiddels was hier ook een e-mail over gestuurd. De MR-leden stellen zich aan de 
kandidaat-leden voor en vice versa. 
- Openstaande acties:      ? 

o De notulen van de vorige vergadering moeten nog op de website geplaatst. Notulen 
worden naar Adri doorgestuurd voor plaatsing 

 
2. Mededelingen vanuit MR    RM/ RO 19:45 – 20:00 uur 
- Vertrek Nico: directie heeft nog een gesprek gehad met NM over zijn vertrek. NM blijft bij zijn 
beslissing en zal niet terugkeren in de MR. Dat betekent dat er nog een vacature is. Er is dus nu 
plek voor 2 nieuwe leden. De nieuwe leden zullen via een officiële verkiezing door ouders worden 
gekozen. De kandidaat-leden introduceren zichzelf via een aparte Digiduif. 
Tijdspanne: 

 Digiduif: week 43 

 Kiesperiode: week 43/44 

 Uitslag: eind week 44/begin 45  
RO stelt de tekst voor de digiduif op en stuurt naar MR/CH 
Ouders moeten anoniem kunnen stemmen. CH zoekt uit (iom ICT) of dit met Digiduif mogelijk is of 
dat er een ander programma geschikt is. 
 
- Taakverdeling: sinds september is er een nieuwe voorzitter. RH vraagt of de taakverdeling 

binnen de MR nog ok is?! MR besluit dat Dwight vice-voorzitter blijft 
- Nieuwe MR wetgeving: RH heeft informatie doorgestuurd over nieuwe MR-wetgeving. 

Constatering: de grootste verandering zit in GMR. Op MR-niveau wijzigt er waarschijnlijk niets. 
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3. Mededelingen vanuit directie    CH  20:00 – 20:15 uur 
- Klokkenluidersregeling: Sinds 1 juli is de wet Huis voor klokkenluiders van kracht. Met de komst 
van de wet Huis voor klokkenluiders wordt het voor werkgevers van nog groter belang om met 
het melden van een vermoeden van een misstand binnen de organisatie goed en zorgvuldig om te 
gaan. De school werkt al jaren met vertrouwenspersonen voor het personeel. De directie denkt ook 
dat hier verandering in zal komen.  De enige vraag die speelt gaat over procesbewaking als er toch 
een melding wordt gedaan: Wie bewaakt dan het proces? Is dat de school of is dat ASG? CH 
vraagt dit na. 
 
- Nieuwe kandidaat functie directeur: 
Nog 1 kandidaat over. Deze heeft nog een gesprek met het bestuur. Ziet er goed uit. Startdatum 
nieuwe directeur zal waarschijnlijk 1 januari 2017 zijn.  
- De @rchipel werkt sinds kort met een nieuwe organisatie voor het inhuren van invalkrachten. 

De samenwerking loopt nog niet helemaal zoals verwacht en gewenst. Het zijn voornamelijk 
communicatieproblemen. De school blijft dit proces kritisch volgen.  

- Oktobertelling: 
De oktobertelling is geweest: 
2016: 737 
2015: 749 
De prognose die is afgegeven door de gemeente klopt niet. Deze is lager ingeschat dan 
daadwerkelijk in de oktobertelling zitten. 

- ZML leerlingen: in het nieuwe schooljaar zijn 3 ZML leerlingen begonnen op de school. 
Inmiddels is er ook een ZML+ lijn 

- Kinderboekenweek: de week voor de herfstvakantie is het Kinderboekenweek. Deze wordt voor 
het eerst afgesloten door een boekenbal. De ouderraad heeft hier veel voor georganiseerd. 

 
4. Mededelingen vanuit CMR    RM  20:15 – 20:30 uur 
- Voor het bijwonen van de CMR vergaderingen is een nieuwe contactpersoon nodig. Het is handig 
als elke maand dezelfde persoon de vergadering bijwoont. Punt wordt geparkeerd omdat MR nog 
niet op volle sterkte is.  Eerste vergadering van het CMR is op 9 november a.s. 
 
5. Actief ouderschap      IO  20:30 – 20:45 uur 
– Op 26 oktober is de Wensen en verwachtingenavond. Inmiddels zijn de brieven naar de ouders 
verspreid. Het aantal aanmeldingen is nog mager. Ook vanuit het lerarenteam is het 
enthousiasme voor deze avond nog niet heel groot. IO vraagt zich op basis van deze en eerdere 
initiatieven of actief ouderschap doorgezet moet worden.  
Om toch het aantal aanmeldingen voor de Wensen en Verwachtingenavond omhoog te krijgen 
zullen direct na de vakantie nog wat acties ondernomen worden: 

o Aanmelden via Digiduif: IO onderzoekt of dit mogelijk is 
o MR actief inzetten voor het verspreiden van briefjes en het aanmoedigen van de 

ouders 
o De aankondiging van de avond nog groot op het digi bord s’ochtends 
o Facebookpagina: CH geeft aan dat de vorige FB pagina is afgesloten. Er moet goed 

worden nagedacht wat de doelstelling is van een FB pagina voor de school 
- Communicatie richting ouders: dit is een apart onderwerp en wordt als punt voor de volgende 

vergadering op de agenda gezet. 
 
6. Ingezonden stukken:        20:45 – 21:00 uur 
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- Nieuwe regels MR: al behandeld bij punt 2 
 
7. Veiligheid op school       21:00 – 21:15 uur 
- Parkeerbeleid: om het parkeren bij de school onder de aandacht te blijven houden start school 

met een nieuwe project. Hiervoor is de VVN op bezoek geweest. Dit project bestaat uit een 
aantal onderdelen: 

o Enquête naar de ouders over verkeersveiligheid 
o Analyse over de problematiek, hieruit volgt een actieplan 
o Fysieke telling onder de leerlingen met daarbij de centrale vraag: hoe ben jij vandaag 

naar school gekomen? Dit wordt 2 keer gedaan: 1x met mooi weer en 1x slecht weer. 
o Er zijn ook contacten met Miranda Josiaza, gemeenteraadslid VVD 
o Inzet van een verkeerskunde consulent 

Door een andere samenstelling van de MR is er voor de werkgroep Parkeerbeleid ook een nieuwe 
werkgroep nodig. Punt voor volgende vergadering 
 
 
8. WVTTK         21:15 – 21:25 uur 

- Agendapunt volgende vergadering: 
 Taakverdeling: 

o CMR 
o GMR 
o Communicatie richting ouders 
o Parkeerbeleid 

- Liftgebruik tijdens brengen: RO constateert dat de regel van het liftgebruik met voeten wordt 
getreden door ouders. Vraag: hanteren we de regel? Ja, dan moeten we misschien de regel 
weer aantrekken. Als we de regel opheffen: dan bordje weghalen. CH zal dit intern bespreken. 

- Aspirant-lid IT vraagt of nav de berichtgeving over de horror-clown de school nog maatregelen 
treft. CH geeft aan geen speciale maatregelen te treffen maar de situatie in de gaten houdt. 

 
9. Sluiting vergadering       21:25 – 21:30 uur 
 
 
Volgende vergaderingen 2016/2017   
- 8 nov. 
- 10 jan 
- 7 feb 
- 14 mrt 
- 4 apr 
- 2 mei 
- 13 jun 

 
 


