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De Familieschool 0.12, Jan Glijnisweg 61, 1702 PA Heerhugowaard, 072-5714721 
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Datum:  27 september 2018 
Aanwezig: Patricia, Sandra B, Dolly, Inge, Anja, Ingrid, Sandra, Marian en Loes (notulist). 
Afwezig: - 
 
 

1. Opening en mededelingen 
De vergadering wordt om 19.30 uur geopend door Patricia. Zij zit deze vergadering voor. 
Voor Sandra is dit de eerste officiële vergadering. Welkom! Marian is het eerste deel 
aanwezig namens de directie. 
 
Tip: Let erop om in Familieschool berichten de naam Familieschool 0.12 te gebruiken. 
 

2. Verslag van de vorige vergadering 
De notulen worden vastgesteld. 
 

3. Actiepunten 

• Structuur One Drive staat. 

• Vraag CVB over BAPO/OSV/Jubileum gelden loopt nog. We zouden graag de 
berekening willen weten. 

• Huishoudelijk regelement en notulen staan op de website. 

• Vraag over Onderwijs Anders moet nog worden gesteld aan dhr. Konst. (Verslag GMR 
22 maart 2018) Wij willen weten waar school zich bevindt op de as van klassikaal 
onderwijs naar gepersonaliseerd leren. 

• Status van het vervoersprotocol. Het is goedgekeurd door de GMR en staat op het 
Blosseveld. Hoe ziet het er nu uit? Inge en Patricia gaan hier samen naar kijken. 
De informatiemiddag is in de groepen 5 t/m 7 samen met leerkrachten besproken en 
voorbereid. De middag is op 12 oktober. 
 

4. Stand van zaken verbouw/nieuwbouw. 
Dhr. Groot komt op een ander moment onze MR-vergadering bezoeken om het e.e.a. toe te 
lichten. 
 

5. Voortgang onderzoek continurooster. 
Rond de herfstvakantie vindt een tevredenheidsonderzoek onder 
leerkrachten/kinderen/ouders  plaats. Hierin zullen ook vragen rondom schooltijden worden 
meegenomen. Naar aanleiding van de uitslag van dit onderzoek volgt dan verder 
onderzoek/overleg. 
 

6. Kinderopvang en TSO 
Soms zijn deze lastig te bereiken voor vragen. De snelste manier is om even langs te lopen bij 
de medewerkers en anders even mailen. 
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7. Hoe staat de school er nu bestuursmatig voor? 
Tot december ziet het er in ieder geval als volgt uit: Esther en Marian nemen de 
directietaken waar. Ze zijn er op dinsdag, woensdag en donderdag. Zij worden hierin 
ondersteunt door het servicekantoor en door Siebrand Konst. De laatstgenoemde is er zoveel 
mogelijk op dinsdag en donderdag middag en om de vrijdag. Siebrand werkt soms ook op 
afstand voor onze school. Er is een nieuwe IB-er aangenomen. En er zijn 2 vakleerkrachten 
gym bijgekomen vanuit de werkdruk gelden. Blosse is actief opzoek naar nieuwe collega’s 
(Blossebeleving). 
 

8. Ingekomen stukken 

• Brief dhr. Groot over BAPO gelden. Komt t.z.t. terug als dhr. Groot onze MR bezoekt. 

• Correspondentie rondom zebrapad bij ’t Kruis. Nog veel onduidelijkheid. Verdere info 
volgt. Er hoort een klein schoolproject bij. Is er een afspraak over lopen/fietsen naar 
school? 

• Agenda eerste GMR-vergadering op 27-09-2018. 

• MR-contactavond op 1 november. Gaat niemand heen. 

• MR-startbijeenkomst in het najaar vanuit een openbare stichting. Mail is niet voor 
ons. 

• SOP 2018-2019. Ter info gelezen en kort besproken. Geen vragen. 
 

9. Rondvraag en sluiting 

• De begroting gaat niet meer per schooljaar, maar per kalenderjaar. Wanneer kan de 
MR de begroting voor 2019 verwachten? Deze vraag wordt door Ingrid aan de 
directie gesteld. 

• Termijn agendapunten weer gebruiken. (Wanneer staan de schoolknip, jaargids, SOP, 
jaarverslag MR, etc. op de agenda van de MR.) 

 

Nieuwe vergaderdata en notulist: 

• Dinsdag 6 november – notulist: Dolly 

• Dinsdag 15 januari – notulist: Sandra B 

• Donderdag 7 maart verkiezingen op de agenda. – notulist: Anja 

• Maandag 20 mei – notulist: Inge 

• Donderdag 27 juni. Afscheid Anja en Inge. Notulist: Ingrid 
 
 Actiepuntenlijst 

 Onderwerp Wie Status 

27-09-2018 Structuur One Drive Patricia Gesloten 

27-09-2018 Huishoudelijk regelement en notulen 
publiceren op de website. 

Marjolijn Gesloten 

27-09-2018 Schoolgids en jaarlijkse bijlage Inge Gesloten 

27-09-2018 Evaluatie informatiemiddag Patricia Gesloten 

3-07-2018 Mail CVB BAPO Gelden Ingrid Lopend 

3-07-2018 Vraag aan dhr. Konst Onderwijs Anders Esther/Marian Lopend 

27-09-2018 Status vervoersprotocol Inge/Patricia Lopend 
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27-09-2018 Stukje nieuwsbrief Loes Lopend 

29-09-2018 MR-jaarverslag Ingrid Lopend 

 
 
Stukje nieuwsbrief: 
 
Mededelingen medezeggenschapsraad (MR) 
 
Tijdens de vergadering van 27 september heeft de MR onder andere de volgende punten besproken: 
 

• Welkom aan ons nieuwe MR-lid voor de oudergeleding Sandra de Jong. 

• Verkeerssituatie rondom school. 

• Het school ontwikkel plan. 

• De vergaderdata van de MR.  
 

Met vriendelijke groet, 
 
de MR van de Familieschool 0.12 
  

 
 


