
Notulen MR-vergadering 28-1-2019 
 
Aanwezig MR: Marianne, Erzi, Sharon, Hélène, Michelle en Irene (notulen). 
 
Nieuwe plek MR lid 
Michelle woont als ouder namens de Lisstraat de vergadering bij om kennis te maken 
met de MR.  
 
Vaststellen agenda 
 
Notulen van 29 oktober 2018 worden goedgekeurd.  
 
In en uitgaande post  
De map met magazines gaat niet meer mee. Alle informatie is online of elders te 
vinden. Hélène zegt het abonnement op MR magazine op.  
 
Mededelingen 
 
Team: We zijn binnen het team veel bezig met stichting leerkracht en De Vreedzame 
School. Informatie over De Vreedzame School wordt naar ouders gecommuniceerd 
via Social Schools.    
 
Ouders: geen mededelingen. 
 
Directie:  
Formatie bespreking 23 januari: personeel heeft wensen aangegeven met betrekking 
tot volgend schooljaar. Er wordt nagedacht over de groepsindeling voor volgend 
schooljaar. In maart gaan eventuele vacatures naar buiten. Teldatum: 458. We 
hebben recht op 19 groepen, dat is er één minder dan dit schooljaar. 
 
Stichting leerkracht: Elke week is er een bordsessie op beide locaties (een dinsdag 
en donderdag bord). De volgende stap is de lesbezoeken en lesontwerpen met 
elkaar.   
 
Voortgang personeel: Mathilde v.d. Belt is aan het opbouwen naar hele dagen.  
 
Schoolfonds: Het voorstel voor volgend schooljaar is om voor alle kinderen hetzelfde 
bedrag te rekenen.   
 
Mini vierdaagse: Wij doen hier als school niet meer aan mee. Wel is het een 
mogelijkheid om 5 kilometer te lopen met de avondvierdaagse. Hoe dit wordt 
vormgegeven is nog niet bekend.  
 
Vitaliteit: Er is een gesprek geweest met HRM en het team over vitaliteit. Er is 
besproken waar behoefte aan is binnen het team.    
 
ROK bijeenkomst: Scholen gaan in gesprek over de gezamenlijke problematiek in de 
wijk. Met de kleuters is er binnen het samenwerkingsverband overleg over 
ontdekkend leren.  
 



Schooltijden: Bij de volgende teambijeenkomst op 22 februari worden de 
schooltijden binnen het team besproken.  
 
Arboplan: Er start weer een cursus BHV en er gaan weer leerkrachten op cursus.  
 
Financiën-schoolfonds besteding en begroting: geen bijzonderheden. 
 
Onderwerpen vanuit de GMR: Besproken bij de GMR: De begroting van de VCPO, 
samenwerking Prokind en VCPO, werkverdelingsplan en lerarenregister. 
 
Rondvraag:  
Sharon: Is het mogelijk om Parnassys voor ouders open te zetten? Hier wordt 
momenteel naar gekeken op welke manier dit vorm kan worden gegeven.  
Sharon: Is het een idee om de MR opnieuw voor te stellen via Social Schools. Dat 
zou kunnen via Social schools. Als het nieuwe MR lid van de Lisstraat bekend is, 
plaatsen we een bericht.  
 
Datum volgende MR-vergadering: 8 april Lisstraat 19:30 uur.  
 
 
 
 
 
 
 
 


