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Datum: 19-06-2019 
Aanwezig: Marjan, Patricia (voorzitter), Loes, Dolly, Sandra B, Anja, Inge en Sandra (notulist) 
Afwezig: Esther (met afbericht) 
 
 

1. Opening en mededelingen 
De vergadering wordt om 19:30 uur geopend door Patricia. Zij zit deze vergadering voor. 
Marjan is het eerste deel aanwezig namens de directie. Dit is Anja haar laatste vergadering. 
- Mail MR-kandidaat ondersteuning planraad (60 uur) is naar het team doorgestuurd. 
- Anja: is er voldoende bekendheid over het onderwerp huiselijk geweld? Meldpunt op 

school is Nienke. 
 

2. Verslag vorige vergadering/Actiepuntenlijst 
De notulen worden vastgesteld. 
De actiepuntenlijst wordt later in de vergadering besproken. 
 

3. Mededelingen directie 
- Inzet: Het afgelopen jaar heeft de MR  veel tijd en energie gestoken in het alle 

ontwikkelingen die er waren. Dit wordt gezien en gewaardeerd door de directie. Met 
extra dank voor de inzet van Anja tijdens haar zitting in de MR. Als dank krijgt iedereen 
een bos bloemen mee naar huis. 

- Aanstelling Marian en Esther: de sollicitatieprocedure is voorspoedig verlopen en het 
College van Bestuur heeft ingestemd met de aanstelling van Esther en Marian wat 
ondertussen is gecommuniceerd naar alle betrokkenen. 

- Formatie: de groepslijsten worden maandag verspreid. De meerjarenbegroting klopt en 
de aantal groepen blijft hetzelfde, met in totaal 412 leerlingen op school. Jaap gaat 
stoppen en er gaan een aantal collega’s minder werken. Er zijn 2 nieuwe collega’s 
aangenomen. Het team heeft een actieve bijdrage gehad in het verdelen van de groepen.  

- Informatiemoment: Na de zomer volgt een informatieavond door de directie en het 
team. Indien er vragen van ouders/verzorgers m.b.t. de directie bij de MR binnenkomen 
dan graag doorverwijzen naar de directie. 

- Werkgroep parkeer: er zijn 25 stoeptegels geleverd om te beschilderen i.p.v. 32. De 
blokjes op de kruising zijn gelegd. De insteek hiervan is om de weg optisch smaller te 
laten lijken en zo automobilisten snelheid te laten verminderen. 

 
4. Input MR oudergeleding:  

• Bij geen gehoor bij docent is het advies om naar de directie of vertrouwenspersoon 
te gaan of te verwijzen. 

• Schoolgids ter instemming naar de OMR voor het in het Vensters PO geplaatst wordt.  

•  De meivakantie is afgestemd met alle scholen in HHW. Het Han Fortmann wijkt hier 
vanaf en heeft een andere meivakantie. 

• Opbrengst van het zomerfeest gaat: 1 als aanvulling van het bestaande bedrag 
bestemd voor het opknappen van het schoolplein. 2 deel naar cultuur met 
onderverdeling per groep. 
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• Vervoersprotocol: De verkeershesjes worden geleverd in september, de 
kleur/kwaliteit was niet goed. De GMR gaat het protocol vervroegd evalueren. Inge is 
gevraagd om hierin mee te denken. Dit wordt waarschijnlijk in januari 2020 gepland. 

• Tijdsaanduiding mailbox: Patricia stuurt een mail naar Nedvice. 

• Mediaprotocol en -training staan op een laag pitje. Dit onderwerp wordt 
meegenomen naar volgend schooljaar. 
 

5. Verkiezingen OMR 
Er hebben 56 gezinnen gestemd. Dit is een hoge respons. Freek en Marjan hebben de meeste 
stemmen gekregen. Via Fiep zal de uitslag bekend worden gemaakt. 

 
 

6. Sluiting 
 
 

Volgende vergadering: 24-09-2019. 
Notulist: Loes 
Op de agenda: Maken activiteitenplan. 
 
  



Notulen vergadering 
Medezeggenschapsraad 

 
 
 

Pagina 3 van 3 
 
 
 
 

 

De Familieschool 0.12, Jan Glijnisweg 61, 1702 PA Heerhugowaard, 072-5714721 
www.familieschool.nl, post@familieschool.nl 

Actiepuntenlijst 

 Onderwerp Wie Status 

27-09-2019 Status vervoersprotocol Inge Lopend 

15-01-2019 Notulen op de website Loes Lopend 

07-03-2019 Handleiding bevoegdheden 
MR inscannen/digitaliseren 

Dolly Lopend 

07-03-2019 Kiescommissie Dolly/Inge Lopend 

27-03-2019 Fiep evaluatiemoment Sandra de J./Anja/Inge  Gesloten 

20-05-2019 Activiteitenplan verplicht? 
Mail aan DB van GMR 

Loes Lopend 

20-05-2019 Jeannet HRM mailen over 
stappenplan vacature 

Sandra B. Gesloten 

20-05-2019 Contact CvB 
informatievoorziening 

Patricia Gesloten 

20-05-2019 MR-jaarverslag Inge Gesloten 

19-06-2019 Maken rooster van aftreden Loes Lopend 

 
 

Stukje nieuwsbrief: 
 

Mededelingen medezeggenschapsraad (MR) 
 

Tijdens de vergadering van 19 juni heeft de MR onder andere de volgende punten 
besproken: 
- Formatie; 
- Vervolg invulling directie in het nieuwe schooljaar; 
- Parkeren; 
- Vervoersprotocol; 
- Uitslag verkiezingen: vanaf volgend schooljaar zullen Freek en Marjan zitting in de 
oudergeleding van de MR nemen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
de MR van de Familieschool 0.12 


