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Notulen MR-vergadering 
Datum:  maandag 12 november 2018 
Directie:  Caroline (aanwezig tot punt 4) 

1. voortgang schoolplan 
• Op dit moment nog geen nieuwe opzet hiervan. 

 

2. Korte stand van zaken Groei Telt (schoolondernemingsdoelen) 
• Doelen die hierover zijn geformuleerd zijn behaald. Onderwijsvorm is aangepast: 

Groepsdoorbroken onderwijs op niveau, Alles in 1. 
Huidige doelen: 

• Groepsdoorbroken 

• Projectmatig 

• Eigen talent inzetten 

• Onderzoekend 

• Doelgericht 

• Groep 1-2 onderdeel maken 
 
Stand van zaken personeel 

• Er is een nieuwe leerkracht voor groep 8 gevonden en aangesteld op fulltime basis. 
       Er komt op 21 november een informatie-avond voor de ouders waarop ze wordt  
       voorgesteld. Op 7 december komt ze kennismaken in de klas. 
 

• Lkr Sascha is nog ziek. Binnenkort is er hopelijk meer bekend over de verwachtingen 
mbt terugkeer. De huidige vervangster kan nog 2 weken blijven, in de maand 
december worden de vrijgevallen dagen intern ingevuld. Na de kerstvakantie is er 
een leerkracht beschikbaar. 

 

• Het zou kunnen dat er bij ziekte van leerkrachten aan ouders gevraagd zal worden 
hun kinderen thuis te houden door het lerarentekort. School neemt ouders hierin 
mee en gaat in gesprek met de BSO's om te kijken of er opvangmogelijkheden in. 

       Caroline zet een stukje in het Vergeet-me-nietje hierover. 

 
3. Sociale veiligheid 

• Incidentenregistratie 

• Sociale veiligheidsbeleid 
• Op dit moment loopt de tevredenheidsenquête.  Momenteel door 31% van de 

ouders ingevuld. Er volgt nog een reminder. 

• Plan van aanpak voor de nieuwe RI&E-meting:  deze meting is nog niet gedaan. Deze 
komt vanuit Fectio. 

 



 
 
 
 
 

Status: concept  Pagina 2 van 3 
Datum: 12 november 2018 

 
 
4. Begroting 2019  
Als de begroting beschikbaar is wordt deze naar de MR gestuurd en maken we een afspraak 
om deze te bespreken. 
 
Leerlingenaantal voor het resterende deel van dit schooljaar:  17 nieuwe leerlingen erbij, 29 
eraf in groep 8 richting voortgezet onderwijs.  De begroting zal om die reden een krimp laten 
zien. 

5. Opening deel 2 vergadering 
• Vaststellen agenda: agenda wordt vastgesteld 

• Mededelingen: geen. 

• Ingekomen stukken: mail inzake “Op weg naar een rookvrije generatie” (zie 
agendapunt 6). 

6. Een rookvrije generatie (Brief van Sergio Amatjasa) 
Sergio is aanwezig tijdens dit deel van de vergadering en licht zijn mail toe. Sergio geeft aan 
dat er in 2020 echt een rookvrije school verwacht wordt. Belangrijk om samen doelen op te 
stellen. Schoolplein moet sowieso rookvrij maar een doelstelling zou ook kunnen zijn dat er 
niet meer gerookt mag worden binnen het gezichtsveld van kinderen. 
Sergio heeft over dit laatste stuk ook contact met de gemeente want die zou daarin een rol 
kunnen spelen. 
Sergio heeft ook contact gehad met Frans van Amerongen van de Bongerd. Frans heeft 
aangegeven dat er al een plan van aanpak hierover is tussen de 3 scholen binnen het palet. 
 
Van belang om binnen het plan van aanpak richting 2020 ook op te nemen hoe de kinderen 
hierin kunnen worden meegenomen. Momenteel krijgen de kinderen in groep 8 voorlichting 
vanuit de Schoudermantel maar ook voor de kinderen in de lagere groepen zijn er 
mogelijkheden. Sergio laat wat voorbeelden zien van mogelijkheden die er zijn voor 
kinderen in de lagere groepen. Sergio benadrukt ook ouders erbij betrekken. 
 
Er is een online petitie voor een rookvrije generatie op de Vonk (staat nog op St 
Nicolaasschool). Het is wellicht een idee in een VGM de ouders te vragen deze petitie te 
ondertekenen. 
 
De MR zal de directie vragen dit onderwerp op te pakken en stuurt tijdens de vergadering dit 
verzoek met de informatie van Sergio naar de directie.   
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7. Notulen & Actiepunten notulen 10 sept 2018 
Geen toevoegingen op de notulen en zijn daarmee vastgesteld. Actiepunten worden 
doorgenomen.  
1718-16: lopend, zie punt 8. 1819-1 t/m 3: gereed. 
 
8. Plan van aanpak bezetting MR volgend schooljaar (actiepunt 
1718-16) 

De wervingstekst wordt doorgenomen. Afgesproken wordt de wervingstekst en het 
halfjaarverslag van de MR in 1 Digiduif te laten verzenden. Yvon pakt dit op. 

9. Rondvraag 
 
Actiepunten: 
 

Nummer Eigenaar Actiepunt Status 

1718-
16  

Allen  PvA maken voor werven nieuwe MR-voorzitter 
(start in sept)  

Lopend  

1819-1  Floor  Floor laat Fectio weten dat er vanuit de Vonk geen 
deelname komt aan de MR-cursus op 25 sept. a.s.  

Gereed  

1819-2  
  
  
  

Floor  Floor stelt een basistekst op voor een mail mbt 
werving van een nieuwe voorzitter/MR-lid voor 
schooljaar 19-20.  

Gereed  

1819-3  Yvon  Yvon maakt een eindverslag voor schooljaar 17-
18  
Voor publicatie richting ouders over de 
bezigheden van de MR    

Gereed 

1819-4 

 

 

Yvon Yvon vraagt Caroline om een Digiduif te 
verzenden met 2 documenten:  Halfjaarverslag 
MR + werving nieuwe voorzitter voor de MR. 

Nieuw 
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