
Notulen MR vergadering 12-06-2017 
Aanwezig MR: Maartje, Sharon, Karin, Marianne, Erzi, Hélène, Esther(verslag) 
Nieuwe MR leden: Irene en Martine 
 
Welkom Martine van Westenbrugge en Irene Schuurman-Hess. 
 
Agenda GMR 
Nieuwe data volgend schooljaar 
 
Notulen 11 april 2017 wordt goedgekeurd.  
Esther zorgt dat deze op de website komt.   
 
In en uitgaande post  
Nieuwe MR magazines. Map gaat naar Martine.   
 
Mededelingen 
- 
 
Agendapunten 
 
Veiligheid leerkrachten-kinderen-ouders bij conflicten:  
Erzi brengt dit punt in. Het gebeurt steeds vaker dat je kinderen niet mee mag geven 
met bepaalde ouders, of dat er gebeld wordt, omdat er iets is. Als leerkracht moet je 
hier heel bedacht op zijn. Erzi vraagt zich af hoe we hier mee om moeten gaan. Is 
hier een protocol voor, moet dit opgesteld worden?  
Als dit speelt, gaan ouders hiermee naar directie en leerkracht. Hier kunnen dan 
afspraken over gemaakt worden.  
Bij Maartje op school is er een protocol voor ouders. Hierin staat hoe je, je hoort te 
gedragen op school.  
Maartje zal een formulier geven aan Hélène, met daarop een aantal afspraken voor 
gescheiden ouders.  
Hélène vraagt op directieoverleg, hoe andere scholen hiermee omgaan.  
 
Formatie/groepsindeling: 
Maandag 19 juni gaat de brief aan ouders mee met de groepsindeling.  
We maken 20 groepen. 10 op de Lisstraat, 10 op de Oranjelaan.  
Op de Lisstraat blijven de groepen hetzelfde. 
Op de Oranjelaan, verandert er wel iets. Er komt een groep 3, een groep 3/4  en een 
groep 4.  
Het is nog niet duidelijk welke groep er in de Morgenster komt.  
 
Kort verzuim: 
Voor lange vervangingen is er is een invalpoule voor het hele eiland.  
Kort verzuim, moet op school zelf geregeld worden. Er is een tekort aan 
invalleerkrachten.  
Bij doktersbezoek/tandarts, is er geen vervanging mogelijk, dan wordt de klas 
opgesplitst.  
Er wordt een stappenplan gemaakt voor het invallen. Hierin wordt per dag 
aangegeven, wie er zou kunnen vervangen. Er wordt gekeken naar partimers, naar 



IB, directie, naar ouders, naar oud-collega’s e.d. Het gaat om mensen met een 
pedagogische achtergrond.  
 
Staking 27 juni: 
Iedereen heeft recht van staken. Wat gaan we doen als school? Wat gaan we doen 
als VCPO? Hélène vraagt morgen op directieoverleg na, hoe de VCPO hiermee 
omgaat. Op 27 juni gaat het om een uur staken. Wel zou je kinderen moeten 
opvangen.  
De staking gaat om aandacht voor de hoge werkdruk en het salaris.   
Als we meer over de staking weten, geven we dit door aan ouders.  
 
Aanvraag SWV a taalontwikkeling in spel: 
De zomerschool is afgeschaft. Met deze gelden kan er wel iets gedaan worden met 
taalontwikkeling in spel. Dit is ingediend bij de gemeente en bij het 
samenwerkingsverband (Kind Kracht).  
 
Continurooster: 
Er is een ouder die belangstelling heeft voor een continurooster. Ook op de GMR is 
er gesproken over een continurooster.  
Hier zouden we naar kunnen kijken. Er zijn verschillende opties qua tijden. Als MR 
zouden we dit kunnen onderzoeken. Je kan onderzoeken wat een continurooster 
inhoud en welke opties er zijn. We zullen dit volgend schooljaar in het team gaan 
bespreken.  
 
GMR: 
De staking en het verzuim zijn besproken.  
Sharon geeft aan dat ze de GMR erg interessant vindt en ziet het wel zitten, om deze 
taak volgend jaar op zich te nemen.  
De eerste GMR vergadering in het nieuwe schooljaar is op 26 september. 
 
Datum volgende MR vergadering: 
Maandag 2 oktober 19.00 uur op de Lisstraat.   
Agendapunt: Wat te doen met het MR budget? Optie: Gastspreker gedrag, 
mediawijsheid o.i.d. 
 
Taakverdeling volgend jaar: 
Maartje: Voorzitter 
Sharon: GMR 
Erzi: GMR 
Irene en Marianne: Notulisten 
 
Rondvraag: 
Sharon: Hoe gaat het nu met groep 8b? Het is met vallen en opstaan. Er is veel 
verschil tussen kinderen, hoe ze met het verdriet omgaan. Er is ruimte om over Omar 
te praten. Er is een mooi hoekje gemaakt in de klas. Juf Caroline gaat heel goed om 
met de situatie.  
 
Etentje: 
Karin reserveert: 21 juni 18.00 uur bij Olijf.  


