
Notulen MR vergadering.  

 

Datum: 27 maart 2018 

 

Personeelsgeleding aanwezig: Sandra Engbers, Michelle Berends, Sonja Sulmann. 

Personeelsgeleding afwezig: Chantal Wilting, Karin Sobel. 

Oudergeleding aanwezig: Bart Pronker, Michel Smit, Jerney Veenstra, Ryanne Vlieger. 

Oudergeleding afwezig: Annelies Kikkert. 

Bevoegd gezag aanwezig: Jacqueline Grupstra 

 

1. Opening 

Michiel opent de vergadering.  

2. Notulen voorgaande vergadering 

Notulen Cluster MR zijn vastgesteld door de MR.  

Notulen MR.  Blad 1: er moet 1 zin worden uitgehaald: Annelies stelt zich niet voor. Deze zin kan weg 

gelaten worden.  

3. Bespreken stukken Bevoegd gezag en directie 

Begroting 2018: 

Jacqueline geeft een toelichting over de begroting van 2018. Er is nog geen akkoord vanuit de 

gemeente. Door terugloop aantal leerlingen, is er minder geld te besteden.  

Toelichting SOP: 

Michelle Berends geeft uitleg over het SOP. Er kunnen vragen gesteld worden ter verduidelijking. 

Huiswerkbegeleiding blijft een zorgelijk punt.  

Evaluatie continurooster:  

Punt van aandacht blijft het krijgen van ouders/verzorgers/vrijwilligers die  pleindienst willen 

draaien. Oproep in de nieuwsbrief blijft staan en eventueel oproep in de plaatselijke krant.  

De ouders hebben een ouderenquête ontvangen, ze hebben 3 weken de tijd om deze in te leveren. 

Deze enquête zal worden gebruikt om het continu rooster mee te evalueren.   

Overige mededelingen BG:  

Er is bijna €56.000 beschikbaar voor verlaging van de werkdruk.  Voorstel is om het uit te geven aan 

inzet extra leerkracht bovenbouw en een onderwijsassistent in de onderbouw.  

Formatie besproken, wordt nu verder uitgewerkt door Jacqueline Grupstra. Aankomende 

vergadering wordt het besproken in de MR. 



De Bascule heeft een certificaat behaald voor sport en beweging. Volgend schooljaar wil de Bascule 

zich richten op het behalen van een certificaat met betrekking tot gezonde voeding.  

IKC film is bijna afgerond en wordt de volgende vergadering gepresenteerd.  

4. Ingekomen stukken.  

Geen ingekomen stukken, wel 2 mailtjes. Deze zijn besproken.  

GMR stukken worden gemaild en er wordt een verdeling gemaakt.  

5. GMR 

Er is de vorige GMR vergadering gestemd ( 11 voor en 13 tegen) De GMR blijft eerst zo vergaderen 

zoals het was.  

Er is vanuit de GMR een voorstel gedaan over de stakingsgelden. De Bascule geeft de voorkeur aan 

nummer 1 (Geld komt ten goede van de school, eigen invulling). 

Bart stopt het aankomende schooljaar met de GMR, wie van de oudergeleding gaat hem opvolgen?  

Vragen richting BG:   

Bascule nieuws: Er staat te weinig info in het Bascule nieuws over de Bascule. Hoe wordt dit opgelost 

en wat is er voor nodig om het Bascule nieuws aantrekkelijker te maken. Wordt meegenomen naar 

een volgende vergadering.  

Schoonmaak schoolgebouw: Wordt regelmatig gecontroleerd, beoordeeld met een 6. Bij 

constatering van  bijzonderheden wordt het gemeld bij het bedrijf en/of gemeente.  

6. Bespreking 

Begroting 2018: helder, geen toevoegingen.  

SOP: mooi stuk, geen vragen.  

Werkdrukakkoord: €56.000 wordt besteed aan inzet extra docent bovenbouw en een 

onderwijsassistent onderbouw. MR was unaniem akkoord.  

7. Rondvraag 

Geen vragen.  

8. Sluiting  

Sluiting vergadering om 21.55 

 

  


