
MR-vergadering 
Datum:   30 oktober 2017 
Tijd:   19.30 uur 
Aanwezig: Iddo van Bakel, Fatiha Ramdan, Chris Brenner, Mischa van ’t Hoenderdaal, Irene Martinec, 

Monique Kuijper en Luc de Boer 
Afwezig: - 
  
Notulen 

Punt datum 
& nummer 

Onderwerp Inhoud / voorstel Actie 

19.30 uur 
 

Opening 
 
Mededelingen 
 
Notulen 25/09/17 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agenda 

Iddo opent de vergadering en heet allen welkom. 
 
- 
 
Ter goedkeuring; zijn goedgekeurd. 
N.a.v. de notulen:  

 Er hebben zich geen ouders van de Torteltuin 
als klassenouder aangemeld. 

 Iddo heeft nog geen reactie van Auke de Roos 
(Aob) gekregen. 

 Irene geeft aan dat de staking een geslaagde 
dag was. 

 
Doornemen/aanvullingen:  
Punten voor de rondvraag? - 

 

201710-1 
 

Ingekomen 
stukken 

 Tijdschrift ‘Info MR’.   
 
 

Vanaf dit punt gaat de vergadering besloten verder. 

201710-2 
 

Jaarverslag MR 
2016 - 2017 

Jaarverslag bespreken en definitief vaststellen. 
Jaarverslag is vastgesteld. Deze kan nu op de site 
worden geplaatst.  

 
Monique 

201710-3 
 

Ouderbijdrage / 
schoolreisgeld; 
overzicht 

Overzicht van de inkomsten / uitgaven van de 
ouderbijdragen / schoolreisgeld doornemen. 
Overzicht doorgenomen. Bij Miranda navragen of het 
geld bij schoolreis een tekort of over is. Ook willen we 
weten over hoeveel jaar de afschrijving van de 
kerstboom is en of de kerstboom al is aangeschaft, of is 
het een reservering om in de toekomst aan te schaffen. 
Evenals de vraag waarom de bijdrage vanuit collage 
niet bij de uitgaven cultuur staat en hoeveel we aan 
collage betalen. (Collage verzorgt in Almere een 
cultureel, educatief aanbod voor scholen. Het is 
verplicht om hieraan mee te doen. Als school betaal je 
hiervoor, maar je krijgt er ook geld voor terug, 2500,-)  

 
 
Irene 

201710-4 
 

ARBO jaarplan Jaarplan doornemen. Eventueel adviezen geven. Het 
ARBO jaarplan is sinds vorig jaar niet gewijzigd. Er zijn 
punten die tijdens een KIK-moment worden besproken.  
De zorg omtrent het klimaat is nog steeds groot. Vorig 
jaar heeft dit punt door de fusie minder aandacht 
gekregen. Het is ook meer een punt voor de GMR, 
omdat het probleem op vrijwel alle scholen speelt. Ook 
Luc kent geen scholen waar het klimaat optimaal is. Luc 
geeft aan dat je het klimaat wel kunt laten testen door 
de gemeente. Zij brengen dan een offerte uit en dan is 
de vraag wat we er mee (kunnen) doen. Als MR kunnen 
we een aanvraag indienen en die bij Luc aangeven. Dit 
gaan we in januari / februari doen. Dan ook het ARBO-
jaarplan verder bespreken. 

 

201710-5 
 

Passend 
Onderwijs 

Stand van zaken bespreken. Hoe loopt het, wat merken we 
er op school van? School krijgt geld van Passend 
Onderwijs. O.a. om onderzoeken, middelen, collegiale 

 



consultatie en externe ondersteuning van te betalen. 
Basisscholen mogen maar 3% aan leerlingen laten 
uitstromen naar het speciaal onderwijs. Door 
afwezigheid van onderwijsassistenten is het heel 
moeilijk om leerlingen goed te kunnen begeleiden.  
Vanaf het moment dat het kennismakingsgesprek is 
geweest, heeft de school zorgplicht (als het nog niet op 
een andere school zit). Als de leerling van een andere 
school afkomt, dan hebben wij zorgplicht als wij de 
zorg echt over hebben genomen. 
Het is een afspraak binnen Almere dat als een leerling 
midden in een schooljaar van school wil veranderen, hij 
niet overgeplaatst zal worden. Tenzij het om verhuizing 
gaat of als een school echt omhoog zit met een leerling. 
Er zal dan altijd eerst een gesprek met de directeur 
plaatsvinden. 

201710-6 
 

Schooltijden Schooltijden bespreken: traditioneel rooster, continurooster. 
Bespreken wat wenselijk is. 
Bij het kijken naar een ander rooster kijken we als MR 
naar de 3 belanghebbenden. Als eerste: de leerlingen, 
daarna de onderwijsgevenden en als laatste het belang 
van de ouders. Tijdens het traject naar de fusie toe is er 
gesproken over een onderzoek naar wat ouders willen. 
Het is het handigst om rond de tijd van de 
oudergesprekken te inventariseren bij ouders omdat 
dan alle ouders in school komen. Daarnaast ook alle 
onderwijsgevenden informeren, tijdens een 
studiemoment.  
Er wordt gevraagd of het continurooster ook bij de 
intakegesprekken wordt besproken. Monique vraagt na 
bij Janneke.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monique 

201710-7 
 

Punten vanuit de 
directie  

Volgende vergadering staat de jaarrekening op de 
agenda, met daarbij de fusiegelden.  
Luc heeft bewondering voor de inzet van de 
leerkrachten. De school draait, maar verdient wel een 
volwaardige directeur. Wim van Slijpe helpt op de 
achtergrond. Luc en Wim hebben nog wekelijks 
contact.  
 
Luc verlaat nu de vergadering. 

 

201710-8 
 

Sollicitatie 
nieuwe directeur 

Gesprek 31 oktober: vragen doornemen etc. 
Vanuit de leerkrachten heeft alleen Lieselotte vragen 
doorgegeven. We hebben de belangrijkste punten 
samen besproken. Na de vergadering hebben Mischa, 
Iddo en Monique nog een verdeling gemaakt wie wat  
vraagt. 

 

201710-9 
 

Punten vanuit de 
oudergeleding 

-  

201710-10 
 

Punten vanuit de 
teamgeleding 

-  

201710-11 
 

Punten vanuit de 
CMR/GMR 

Brief vanuit de GMR 
We wachten nog even komende maand af hoe het met 
de GMR gaat.  

 

201710-12 
 

Rondvraag Is er al iets bekend over cursussen over de MR? Nee, 
nog niks ontvangen. 

 
 

21.35 uur Sluiting  
 

Volgende vergadering:   
Maandag 11 december 2017, om 19.30 uur 
 

 

 


