
Notulen MR vergadering dinsdag 28 november 2017 

 

Aanwezig: Michiel, Annelies, Bart, Ryanne, 
  Sandra, Sonja, Michelle 
 
M.k.a:  Chantal, Karin, Jerney 
 
Namens BG: Jacqueline 
 
Notulist:  Michelle 
 
 
1. Michiel opent de vergadering.  Ryanne stelt zich even voor. 
 
2. Notulen van de vorige vergadering zijn goedgekeurd.   

Er blijven 2 actiepunten staan. De overige punten kunnen eraf. 
 
3. Schooljaarverslag 2016-2017: 
 Deze is besproken.  
 

Advies voor volgend jaar: 
 Graag afkortingenlijst erbij. 
 

Het SJV ziet er goed uit. Hier zijn geen verdere op- en aanmerkingen over en hier stemmen 
we dan ook unaniem mee in.  

 
In het Schooljaarplan kunnen bepaalde punten in meerdere kolommen worden vermeld. 
Tijdens de volgende vergadering gaan we dit verder bespreken.  
 

4.  Mededelingen BG:  
 

Cluster MR: 
Gezamenlijk MR vergadering gepland. Als het juist is heeft iedereen hier de uitnodiging voor 
gehad. De vergadering staat gepland op 12 februari 2018. De MR vergadering die op 6 
februari gepland staat komt hierdoor te vervallen. 

 
Personeel: 
Trudie Wijnhold heeft een auto-ongeluk gehad. Haar herstel gaat nog niet zo voorspoedig. 
Veel last van hoofd, schouders en nek. Volgende week gaat ze naar de bedrijfsarts. 
We hopen dat ze binnenkort therapeutisch aan het werk kan gaan.  
Chantal Wilting is wat overwerkt. Teveel hooi op haar vork. Chantal gaat morgen naar de 
bedrijfsarts en we wachten even af wat zij gaat zeggen. We hopen dat ze therapeutisch aan 
het werk kan en zo langzamerhand wat dingen weer kan oppakken.  
Jacqueline Grupstra werkt therapeutisch en hoopt na de kerst 50% beter gemeld te kunnen 
worden. Het gaat steeds wat beter en pakt veel taken weer op. 
Veel griep en weinig en soms geen invallers. We laten het vervangingsprotocol dan in 
werking treden.  

 
 
 



Schoolplein: 
Realisatie van een voetbalveld met doelen en het grasveld opnieuw aangelegd.  
Er zijn materialen gekocht en deze kunnen gebruikt worden in de pauze en bij gym. De 
Ouderraad heeft gezorgd dat de evenwichtsbalk vernieuwd is en samen met de opbrengst 
van Jantje beton bankjes geplaatst.  

 
Het cluster: 
Er is regelmatig overleg met de locatieleiders en clusterdirecteur. Er zijn korte lijnen en zo 
kunnen we veel zaken goed met elkaar afstemmen en elkaar helpen en aanvullen. We delen 
expertise.  
Er is ondertussen een studiedag geweest met als thema de 21 eeuwse vaardigheden. Van 
daaruit maken we de koppeling naar het thematisch werken. Ook is er tijdens de 
studiemiddag tijd en ruimte geweest om alvast aan het thema te werken. Dat is als zeer 
positief ervaren.  
Daarnaast zijn de werkgroepen druk bezig om het thematisch werken vorm te geven. Vanaf 
januari 2018 gaan we starten met het eerste thema en dat is het thema ’reizen’. We gaan 
het thema uitproberen en na de periode evalueren.  

 
De enquêtes: 
De team-, leerling- en ouderenquête worden 1x per 2 jaar afgenomen. Deze wordt in het 
voorjaar van 2018 opnieuw afgenomen. De vraag is of de MR de ouderenquête wil betalen. 
Het gaat hierbij om een bedrag van €295,- + €0,50 per gezin. Jacqueline kijkt na hoeveel 
gezinnen wij binnen school hebben en geeft dit door aan Michiel. Er is hierover nog geen 
beslissing genomen.  

 
Proeftuin IKC: 
Vanuit het clusterplan staat er omschreven dat de Bascule een proeftuin IKC is. Het is de 
bedoeling dat Jacqueline gaat onderzoeken wat de mogelijkheden  zijn om een IKC te 
vormen en hoe dit IKC er dan uit zou kunnen zien.  
Jacqueline volgt de studie ‘directeur IKC’ en vanuit de opleiding zal er een plan komen die 
geschreven wordt en ook een film. In de film wil Jacqueline laten zien hoe dat IKC er dan uit 
komt te zien.  
Ook is het de bedoeling dat Jacqueline de MR hiervan op de hoogte blijft houden en ze zal 
dit onderwerp dan steeds aanhalen. Ook wordt de film te zijner tijd getoond. 

 
5.  Vragen aan BG: 
  

Ouders die een onderwijsbevoegdheid hebben is gevraagd zich aan te melden bij Jacqueline. 
Bij ziekte o.i.d. kunnen deze personen dan evt. ingezet worden. Er hebben op dit moment 2 
ouders zich aangemeld.  

   
6. Mededelingen GMR: 
  

 Graag even de notulen lezen van de GMR. 
 

 Henny van den Berg en Nel Grimme (clusterdirecteuren) hebben informatie gegeven 
over het IKC. We zijn benieuwd naar de verdere ontwikkelingen.  

 

 ICT traject. Er is gesproken over de internetproblematiek aan het begin van dit 
schooljaar.   

 



 De invalproblematiek staat maandelijks op de agenda van de GMR. Hier is het bestuur 
druk mee bezig. Het is helaas een landelijk probleem waar we op dit moment allemaal 
tegenaan lopen.  

 

 Inkomende post/ mail: Michelle neemt dit waar tijdens de afwezigheid van Chantal. 
 

 Mocht je nog vragen/ opmerkingen hebben over de stukken van de GMR, dan kunnen 
die gemaild worden naar Bart. Hij neemt dit mee naar de eerstvolgende GMR 
vergadering.   

 
7.  Rondvraag: 
  

 Bart: Offertes op laten stellen voor 2 verschillende laptops (€465,- en €595,-). De 
duurdere variant heeft een sterkere processor.  
De volgende vergadering gaan we hierover een besluit nemen.   
 

Actielijst 
 

 Chantal informeert naar beschikbare data voor de cursus “wegwijs in het passend 
onderwijs” 

 Karin/ Bart koopt een laptop (beslissing maken welke variant) 
 
 
De volgende MR vergadering is verplaatst naar donderdag 7 december om 19.30 uur i.p.v. 12 
december. 

 


