
MR-vergadering 
Datum:   9 januari 2017 
Tijd:   19.30 uur 
Aanwezig: Iddo van Bakel, Irene Martinec, Wim van Slijpe en Monique Kuijper  
Afwezig: Antoine Glerum (mk) 
  
Notulen: 

Punt datum 
& nummer 

Onderwerp Inhoud / voorstel Actie 

19.30 uur 
 

Opening 
 
 
Mededelingen 
 
Notulen 24/10/16 
 
Agenda 

Monique opent de vergadering en heet een ieder 
welkom. 
 
Antoine is ziek. 
 
Ter goedkeuring. Notulen zijn goedgekeurd. 
 
Doornemen/aanvullingen:  
Punten voor de rondvraag?  

 

201701-1 
 

Ingekomen 
stukken 

 Ouders en onderwijs; Iddo neemt dit mee om 
door te nemen. 

 Info MR (tijdschrift) 

 Mail van Roos Hoogendoorn over de MR-notulen 
op de website van de Albatros. Hier heeft 
Monique actie op ondernomen en is 
afgehandeld. 

 
 
 

Vanaf dit punt gaat de vergadering besloten verder. 

201701-2 
 

Voor- en 
naschoolse 
opvang / overblijf 

Gang van zaken bespreken 
Uit het tevredenheidonderzoek is de overblijf 1 van de 
punten die voor verbetering vatbaar zijn. Wim heeft met 
de directie van Flexikids over mogelijkheden gesproken 
en in januari zal hier een terugkoppeling over komen 
hoe zij hier tegenover staan. Het zou kunnen dat er dan 
alsnog moeders bij moeten komen om de prijs toch 
laag te kunnen houden.  
De Buitenburcht (onze grootste concurrent) gaat over 
naar een continurooster in 2017 of 2018. 
Wim zou graag een keer willen kijken naar verschillende 
mogelijkheden van andere schooltijden. Een 
continurooster zou wel leerlingen aantrekken! 

 
 

201701-3 
 

Pestprotocol Bespreken 
Laatste aanpassingen zijn geweest over het digitaal 
pesten. Over het algemeen voelen de leerlingen zich 
veilig op school. Het is belangrijk om vooral preventief 
te werken tegen pesten. Wim heeft onlangs nog met 
groep 8 gesproken over groepsapps en facebook, dit is 
een goed gesprek geweest. Belangrijk is om altijd alert 
te blijven! 

 

201701-4 
 

RI en E verslag Bespreken, punt van vorige vergadering. 
Dit punt wordt doorgeschoven naar de volgende 
vergadering omdat er tot nu toe geen verandering in is 
geweest door tijdgebrek. 

 

201701-5 
 

Fusie / 
Regiegroep 

Stand van zaken m.b.t. de fusie. 
Terugkoppeling Regiegroep over wat er de afgelopen 
periode is gedaan. Vandaag is Marc Vrakking begonnen 
als directeur op de Torteltuin. In de regiegroep is de 
naamgeving van de school aangekaart. De mensen van 
de Torteltuin konden zich hierin ook vinden (ging vooral 
om het gevoel wat ze erbij hadden), maar wilden het 
nog wel eerst bespreken in hun team. 
De mensen van de Toteltuin komen vanaf nu ook al in 
de actieteams die we op de Albatros hebben. Over 2 
weken komt de regiegroep weer bijeen. En 1x per 

 



maand zal er een gezamenlijke nieuwsbrief uitkomen. 
Ook zal het schoolreisje van de Torteltuin verzet 
worden i.v.m. het midzomerbuurtfeest. 
 
Er zijn 4 rondes georganiseerd dat ouders van de 
Torteltuin konden komen kijken en in gesprek konden 
met Wim. Hier was weinig animo voor. Degenen die wel 
zijn geweest waren wel erg positief. Alleen het rooster 
was vaak een puntje. 
Wim is voor de Kerstvakantie wat vaker naar de 
Torteltuin geweest, ook om contacten met ouders aan 
te gaan. 
Voor 1 maart moet er in kaart gebracht worden hoeveel 
leerlingen er komen vanaf de Torteltuin.  
Op de Albatros heerst er wel spanning (van 
onzekerheid wie er misschien weg moet). 

201701-6 
 

Jaarbegroting 
2017 + 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jaarrekening 
2016 

Bespreken: Wim heeft de begroting ingediend met 
onderaan een aantal vragen. Hier heeft Wim voorlopig 
nog geen antwoorden op gekregen. De prognose was 
lastig te bepalen omdat het erg afhankelijk is van 
leerlingaantallen. 
Er zijn bezuinigingen bij de ASG. Er was een groot 
tekort! Er stonden veel scholen in de min. De Albatros 
niet, maar omdat je bij hetzelfde bestuur zit, zijn ook 
hier de bezuinigingen merkbaar. Wim is erg waakzaam 
over de gelden (er worden waarschijnlijk nu gelden 
afgenomen). Ook de MR moet dit goed in de gaten 
blijven houden! 
Evalueren: gezien. 

 

201701-7 
 

Punten vanuit de 
directie 

 Volgende week komt de inspectie! Hier is al veel 
papierwerk voor gedaan. Er is een gezonde 
spanning onder de personeelsleden. Wim geeft 
aan vooral normaal te doen, 1 kant op te gaan 
en geen toneel te spelen. 

 Wim is bezig met een verbouwing aan de 
voorkant van de school. Er worden nu 2 
berekeningen gemaakt. Volgende keer op de 
agenda! 

 In december is er 1 invaller geweest. (De 
kwaliteit van invallers is kort besproken, net als 
het nieuwe systeem van de inval). Verder zijn  
de groepen, dankzij inzet van andere collegae, 
steeds goed opgevangen. Er is veel 
betrokkenheid binnen het team.  

 

201701-8 
 

Punten vanuit de 
oudergeleding 

- 
 

 

201701-9 
 

Punten vanuit de 
teamgeleding 

Irene zal voor de komende nieuwsbrief een stukje 
schrijven met een oproep voor ouders in de MR. 

 

201701-10 
 

Punten vanuit de 
CMR/GMR 

-  

201701-11 
 

Rondvraag -  
 

 Sluiting  
 

Volgende vergadering:   
Maandag 13 februari 2017, om 19.30 uur 
 

 

 


