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Datum: 12-11-2019 
Aanwezig: Marian (namens de directie), Patricia (voorzitter), Dolly, Inge, Freek, Marjan, Loes en 
Sandra (notulist) 
Afwezig: Sandra B 
 

1. Opening en mededelingen 
De vergadering wordt om 19:30 uur geopend door Patricia. Zij zit deze vergadering voor. 
Marian is het eerste deel aanwezig namens de directie. 
Sandra Braan is voor onbepaalde tijd afwezig, vervanging voor haar rol binnen de PMR wordt 
uitgezet binnen het team. 
 

2. Actiepuntenlijst 
- De notulen worden vastgesteld. 
- De actiepuntenlijst wordt nagelopen en aangevuld. 
-  

3. Mededelingen directie 
- De conceptversie van de schoolgids via Vensters PO is klaar. Inge en Maaike hebben een 

grote rol in het maken van de schoolgids gehad. Het verzoek aan allen om de gids door te 
nemen, deze wordt digitaal doorgestuurd naar de MR box. Reactie geven in de mail 
onder elkaar. Het stukje over de MR moet nog worden opgesteld. Dit stukje zal ook 
worden gebruikt voor de website van school. 

- Tijdelijke uitbreiding: het principeverzoek is negatief uitgevallen. De onderbouwing van 
de gemeente wordt op papier gezet door de gemeente. Hier kan Blosse op reageren. 
Wordt vervolgd en komt de volgende vergadering weer op de agenda. 

- De algemene evaluatie van het 5-gelijke-dagenmodel, met het team is geweest door 
middel van een denktank. In februari is de volgende evaluatie. Punten voor deze 
evaluatie voor de volgende vergadering verzamelen; deze zullen dan worden 
meegenomen. 

- Het budget van de MR staat niet vast. De Familieschool hanteert niet de landelijke 
richtlijn van € 1600. dit omdat het om onderwijsgelden in het algemeen gaat. Het is aan 
de MR om kenbaar te maken bij de directie wat er nodig is aan financiële ondersteuning 
als dat nodig is. 

- De groepen 3 en 8 hebben nieuwe borden/IPad.  
- Het team heeft scholing gehad op Leren zichtbaar maken door middel van training op de 

werkvloer. Op dinsdag is er intercollegiale consultatie. Leren van en met elkaar staat 
hierbij centraal. Leren zichtbaar maken, spel en zin in lezen komen hierbij aan bod.  
 

4. MR-activiteitenjaarplan 
Loes en Dolly hebben met behulp van het format van de GMR een opzet gemaakt voor het 
MR-activiteiten jaarplan. Dit format is gezamenlijk doorgenomen en staat in de MR-mailbox 
onder Teams. Alle MR leden hebben uitnodiging ontvangen om aan Teams deel te nemen. 
Loes gaat verder met het activiteitenjaarplan. In de volgende vergadering komt dit punt 
terug op de agenda. 
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5. Input MR-oudergeleding/ingekomen stukken  
- Het MR-jaarverslag is klaar en goed bevonden door alle aanwezigen. 
- Notulen GMR. 
- Mediawijsheid wordt in de groepen 7 aangeboden. Het advies van de OMR is om in de 

groepen 5 of 6 te starten met mediatraining. Hier is al aandacht voor. Loes en Patricia 
nemen dit punt weer mee naar het team.  

- Werkgroep verkeer: Fred heeft nog geen actie ondernomen op de tegels. Inge heeft een 
nieuwe naam als contactpersoon doorgekregen en gaat hiermee aan de slag. Er zijn 
handhavers gesignaleerd m.b.t. het handhaven van het parkeerbeleid. 

- Besloten wordt om de notulen van de MR-vergaderingen in concept door te sturen, met 
het verzoek om binnen 2 weken te reageren. Hierna worden de notulen vastgesteld en 
doorgestuurd naar Loes, zodat zij deze op de site van school kan plaatsen. 

- Ervaring MR-cursus: de MR heeft tot nu toe geen rol gehad in de ouderbijdrage. Hier 
heeft de MR wel instemmingsbevoegdheid. Patricia stemt dit af met de voorzitter van de 
ouderraad. 

- Bijwonen GMR-vergadering is mogelijk nuttig. Freek gaat een keer naar een vergadering 
en houdt de agenda van de GMR in de gaten voor interessante onderwerpen. 
 

6. Mededelingen  
- Freek: Fiep feedback; afmelden van een leerling voor een begrafenis/uitvaart.  Deze optie 

is er niet. Hier is een verlofformulier voor nodig, deze zijn te vinden in een naast de 
directiekamer.   

- Marjan: oudercommissie bij de opvang staat los van de MR van de Familieschool. Dit gaat 
mogelijk in de toekomst meer samenkomen. Dit punt bewaren we tot er meer duidelijk is 
over het vervolg ouder/kindcentrum. Loes zet de vraag uit of er een volledige 
oudercommissie is bij de opvang. 
 

7. Sluiting 
Volgende vergadering: 21-01-2020 
Notulist: Dolly 
 

datum notulist 

Dinsdag 21 januari 2019 Dolly 

Dinsdag 17 maart Inge 

Dinsdag 12 mei Freek 

Dinsdag 9 juni Patricia 

 
Op de agenda:  

- Punten verzamelen voor de evaluatie: 5-gelijke-dagenmodel. Geen tv/scherm tijdens de 
lunch. 

- MR-activiteitenjaarplan 
- Financiën 
- Formatieoverzicht naar aanleiding van teldatum (oktober) 
- Huisvesting 
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Actiepuntenlijst 

 Onderwerp Wie Status 

07-03-2019 Handleiding bevoegdheden MR 
inscannen/digitaliseren 
App downloaden 

Dolly 
 
Allen 

Vervallen 
 
31-12-2019 

20-05-2019 MR-activiteitenjaarplan in 
concept klaar 

Loes Lopend 

19-06-2019 Maken rooster van aftreden Loes Gesloten 

24-09-2019 Status vervoersprotocol Inge Lopend 

24-09-2019 Vervoersprotocol verspreiden Inge/Loes Gesloten 

24-09-2019 Notulen op MR-website 
bijwerken 

Loes Lopend 

24-09-2019 Mailen huishoudelijk 
regelement 

Inge Gesloten 

12-11-2019 MR-jaarverslag (2018-2019) op 
de website en meenemen met 
de nieuwsbrief 

Loes Gesloten 

12-11-2019 Instemmingsbevoegdheid 
ouderbijdrage afstemmen met 
de Ouderraad 

Patricia 21 januari 
2020 

12-11-2019 Bijwonen GMR-vergadering en 
agenda in de gaten houden 

Freek Doorlopend 

12-11-2019 Concept schoolgids doornemen 
en reactie geven via de mail, 
MR-box 

Allen 1 december 
2019 
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Stukje nieuwsbrief: 
 
Mededelingen medezeggenschapsraad (MR) 
 
Op dinsdag 12 november heeft de MR-vergadering plaatsgevonden 

We hebben de volgende onderwerpen besproken: 

- Schoolgids middels via Vensters PO; 
- Jaaroverzicht van de MR (activiteitenplan); 
- MR-jaarverslag; 
- Mediawijsheid; 
- Werkgroep verkeer; 
- Het schoolplan; 
- MR-cursus; 
 
De volgende vergadering is op dinsdag 21 januari om 19:30 uur. 

 
Met vriendelijke groet, 
 
de MR van de Familieschool 0.12 


