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Notulen MR-vergadering 
Datum:  maandag 18 maart 2019 
Aanwezig: Caroline Boumans (eerste deel), Floor , Willem Jan, Renske, Marion en Yvon 

1. Formatie (stand van zaken) 
Volgend jaar zullen er 7 groepen zijn: 
1-2, 3, 4-5, 5-6, 6-7, 7-8 en 8.  De groepen blijven in de huidige samenstelling bij elkaar. 
Er zijn door directie richting team twee voorstellen mbt de groepsbezetting gedaan. Team 
mag zich daarover buigen. 
De verwachting is dat er een vacature komt door vertrek van één leerkracht en één parttime 
leerkracht die langdurig met ziekteverlof is. 
De leerkrachtgeleding stemt in met de omvang van de formatie. 
  

2. Stakingsdag 15 maart 2019 
Deze datum is reeds verstreken, het team heeft niet gestaakt. Verder geen toevoegingen. 

3a.  Update over Financiën TSO (stand van zaken betreffende 
betaling ouders) 
Recent overzicht niet beschikbaar, dit komt tijdens de volgende MR-vergadering 
 
 

3b. Ouderbijdrage (Mail Caroline 25 januari 2019) 

Duidelijke richtlijnen vanuit politiek: Bijdrage is áltijd vrijwillig en kinderen mogen niet 
worden uitgesloten van uitjes en activiteiten. Mensen mogen geenszins druk voelen hierin 
vanuit de school. 
Op de Vonk zijn er ouders wel kunnen betalen maar dit principieel niet willen doen. 
We bespreken hoe we deze groep zouden kunnen bereiken, aangezien er nu onderwijsgeld 
naar de activiteiten gaat, wat niet wenselijk is. 
Voorstel van MR richting oudervereniging: apart laten betalen voor bijvoorbeeld de 
schoolreis, zodat meer inzichtelijk wordt waarvoor het geld bedoeld is. 

 

4. Vakantierooster 2019-2020  

Meivakantie 2020:  1 week meivakantie en 1 pinksterweek. Zomervakantie start op 20 juli. 
Marge-uren van 2018 worden gebruikt voor studiedagen. Piekdagen zijn nog niet 
geroosterd. 

5. Zorgplan 
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Dit is aangepast:  nieuwe meldcode is opgenomen. 
Caroline licht daarnaast de nieuwe plannen rondom aanbod hoogbegaafdheid toe. Deze zijn 
gemaakt in samenwerking met andere scholen vanuit de stichting. 
 

6. Klachten 

Er zijn geen klachten binnengekomen 

7. Opening deel 2 vergadering 
• Vaststellen agenda: vastgesteld 

• Mededelingen: geen 

• Ingekomen stukken: geen 

• Mededelingen GMR: Notulen van vergadering 6 februari 2019 ontvangen. 

8. Notulen & Actiepunten notulen januari 2019 
Notulen zijn vastgesteld. Info omtrent nieuwe voorzitter is inmiddels gecommuniceerd. 

9. Tussenverslag MR (Marion?) 
Tussenverslag MR sept 2018-jan 2019: We nemen het concept dat gemaakt is door Marion 
door en komen met enkele wijzigingen tot vaststelling van het uiteindelijke verslag. Marion 
past aan en stuurt door naar Caroline met verzoek te versturen via Social Schools. 
 

10. Rondvraag 
Actiepunten uit Notulen januari: 

Nummer Eigenaar Actiepunt Status 

1718-16  Allen  PvA maken voor werven nieuwe 
MR-voorzitter (start in sept)  

Gereed 

1819-05 Floor Communiceren nieuwe voorzitter MR Gereed 
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