
NOTULEN MR 05-02-2019 

Aanwezig oudergeleding: Jerney, Moniek, Arie,  

Personeel: Geke, Michelle, Sonja, Sandra 

BG: - 

Afgemeld : Karin, Ryanne, Jacqueline, Michiel 

 

1 Ivm afwezigheid Michiel opent Jerney de vergadering,  

Ivm afwezigheid Karin doet Arie de notulen.  

 

2 Notulen vorige vergadering 

Op de vraag voor Luizencapes bij BSO is opgepakt blijft het antwoord schuldig, dit 

zal de volgende vergadering opgepakt worden. 

De notulen zijn goedgekeurd. 

3 Cursus optie. Er is besproken om middels cursus de kennis van het MR team uit 
te breiden. Bijvoorbeeld opstellen formatieplan iemand oppert om dit Ipv een MR 
vergadering te doen. Jerney oppert het plan om een eventueel budget met Michiel 
te bespreken, maar ook de optie om dit eventueel met scholen in 
Erica/Schoonebeek op te pakken om zo de kosten te drukken. 
 

4 Ingekomen stukken 
Michelle, Niets binnengekomen, geen post en geen mail  

 
5 GMR 

Sonja is met Michiel naar afgelopen MR vergadering geweest. Dit blijkt vooral een 
luistersessie te zijn geleid door de Gemeente, maar hier worden ook zaken 
gemeld die nog niet bekend zijn/waren. Oa budget voor verbouwen Bascule voor 
Sanitair, vloerbedekking, klimaatbeheersing etc. dus goed nieuws. 
 
Opmerking Geke n.a.v. de GMR stukken over de wisselende aantallen stemmers, 
bijvoorbeeld ene stemronde 25 stemmers, andere ronde 12. Sonja legt uit dat dit 
te maken heeft dat de ene stemming alleen leerkrachten betreft, andere alle 
leden. Dit staat echter niet duidelijk in de stukken omschreven. 
 
Bestuurlijk jaarplan 2018-2019, vraag waarom is dit een verouderd plan ? Het 
jaarplan is in de groep bestudeerd en hierop staan reeds lopende zaken. Sonja 
zal dit bij de volgende GMR navragen hoe dit zit.  
 
Vakantieregeling 2019-2020, plus uitleg wat deze regeling inhoudt en wat hier 
eventueel tegen in is te brengen. Het ligt vast voor openbare scholen, verder 
weinig opmerkingen. Volgend jaar meivakantie is 2 weken, pluspunt is de halve 
schooldag vóórafgaand aan de vakanties. 
 
 
 
 
 
 

https://www.obs-bascule.nl/


 
6 Rondvraag 

Continurooster vraag komt op of dit eenieder bevalt. Sonja merkt verschil met 
voorheen dat bij een incident in de ochtend, dit de hele dag blijft hangen met 
continurooster. Geke geeft aan dat het voor de leerkracht tussen de middag wat 
meer haasten is om alles rond te maken voor de middag. 
 
Ouders geven aan dat ze dit vooral praktisch ervaren, ipv tussen de middag snel 
halen, broodje eten en snel terug. 
 
Parkeerproblematiek wederom benoemd met daarbij wat voorbeelden zoals het 
elders geregeld is/was. Voorbeeld van school die cirkel trekt om de school met 
gebied waarin alleen mag lopen , daarbuiten fietsen en daarbuiten met auto. 
 
Moniek geeft aan als je naam van kind googled, kom je als eerste op Bascule 
nieuws terecht, de nieuwsbrief verjaardagskalender. Je ziet dat het kind op deze 
school zit en wanneer het jarig is. Vraag of dit wenselijk is ivm privacy en 
leerlingen waarvan niet bekend mag worden waar ze op school zitten.  
 
Datum volgende vergadering schuift waarschijnlijk van 26 maart naar 2 april ?  

 
10       Sluiting 

  


