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MR Notulen 
19 september 2019 

 

 

NOTULEN 
 
 
MR 
 

- Kandidaten OMR 
o Er heeft zich geen kandidaat gemeld. Wij zijn nog steeds zoekende.  

 
- Bezetting PMR  
o Het team heeft ermee ingestemd dat er geen tijdelijke waarnemer voor Amber 

komt binnen de MR.  
 

- Rondvraag 
o n.v.t. 

 
MR + Elmar 

 
- Opening 
- Vaststellen agenda 
- Bespreken notulen en acties vorige vergadering 
o 22-01/1 De tekening voor de dubbele deur is gemaakt. De offertes worden 

opgemaakt. 
o 12-03/4 De gemeente neemt voor een aantal zaken verantwoordelijkheid qua 

veiligheid. Dat is vooral aan de kant van de Zuidwend het geval. Het zit 
voornamelijk in het luchtklimaat. De schooldirecteur heeft verantwoordelijkheid 
voor de fysieke veiligheid.  

o 14-05/4 De klusklas is in gang gezet. Groep 5 tot en met 8 gaat minimaal één 
keer naar de Makerspace toe. Ze komen ook één keer op school zelf. Vervolgens 
moeten de leerkracht zelf de lessen vervolgen.  

 
- Ingebrachte stukken / punten (zie teams) 

o Financieel rapport 2019 
Elmar heeft ter informatie een tussentijds financieel rapport opgestuurd. Het ziet er 
vooralsnog positief uit.  
 

o Stukken mbt studiedag 20190925 
Dit jaar wordt er gewerkt aan een nieuw meerjarenbeleidsplan. Elmar vraagt of de OMR de 
sterkte-zwakte analyse zou willen invullen. Ard gaat iemand van de OR vragen om dit met 
hem in te vullen aangezien er geen tweede OMR-lid is. De analyse is op basis van de 
huidige situatie.  
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o Email OMR (Ard) mbt gebruik oefenschriften dd 3/9/19 

Het gebruik van schriften heeft aan de ene kant een financiële redenen, maar het team ziet 
ook mogelijkheden in het schrijven van de opdrachten. 
OMR geeft aan dat er onduidelijk is gecommuniceerd over het huiswerk. De leerkrachten 
hebben dit verschillend ingezet.  
De OMR zou graag ook nog een antwoord willen op de mail die naar Elmar is gestuurd, dit is 
tot op heden nog niet gedaan.  
OMR geeft advies om in een bericht hier duidelijk over te communiceren naar ouders toe. 
Elmar gaat dit doen. 
 

- Planning schooljaar 2019-2020 
o Planning te behandelen (beleids)stukken: 

▪ standaard (zie activiteitenplanning) 
▪ aanvullend 

Een aantal stukken die in de activiteitenplanning staan, zijn nog niet klaar en kunnen niet 
behandeld worden tijdens de (eerste)vergadering in september.  
De beleidsplannen worden nog ingevoegd in de planning. 
De TSO wordt toegevoegd tijdens de vergadering van maart/april.  
 

o Data MR vaststellen 
Donderdag 31 oktober 
Donderdag 28 november 
Dinsdag 21 januari 
Dinsdag 17 maart 
Donderdag 14 mei 
Dinsdag 9 juni 
 

- Formatie 
o 1e reflectie op formatie 2019-2020 

Elise van Weelden is sinds dit schooljaar een nieuwe leerkracht op de Mariaschool. Zij is 
de school nog aan het leren kennen en wordt zo goed mogelijk begeleid.  
De formatie pakt verder uit zoals was beoogd. Ook de OMR is positief over de eerste 
signalen. 
 

- Begroting 2020 
o Concept begroting (nog niet ontvangen) 

 
 

- Schoolplan / schooljaarplan / beleidsplannen 
o Geen stukken ontvangen 
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- Onderwijs(kwaliteit) 
o Uitslag leerling enquête (nog niet ontvangen) 
o Vragen nav bericht taalkwaliteit lln einde basisschool ondermaats 

(zie doc op Teams met de vragen) 
 

- Lopende zaken 
o Huis van Eemnes/gym 

▪ Wat is huidige status? 
De wethouder gaat er van uit dat groep 6/7/8 gaan fietsen. 
Elmar en de directrice van de Zuidwend vinden dat ze vanaf groep 7 kunnen fietsen, 
mits het verkeersexamen is behaald.  
De wethouder gaat met groep 6 van de Zuidwend fietsen. 
Als het gesprek van 7 oktober niet goed uitpakt bij de gemeente, kunnen wij met de MR 
en met ouders kijken naar een plan B.  
 

- Mededelingen / in te brengen punten 
o vanuit Elmar 

Hemmy in februari 40 jaar in dienst. 
Hans Snoek is bezig met zijn laatste jaar als docent gymnastiek binnen de stichting. 
Voor Renske is geen tijdelijke vervanging beschikbaar. Elmar heeft hierover zijn beklag 
gedaan bij het bestuur. 
 

o vanuit (G)MR 
Geen 

 
- Rondvraag 

Geen 
 

 

 

 

 

 

 

Nr.  Actie  Actiehouder  Status  

22-01/1 Dubbele deur beneden op toezien dat hij er 
komt, offerte is opgevraagd. Na 
zomervakantie.  

MR + Elmar  gaande 

22-01/2 Elmar vraagt Judith OR begroting aan te 
passen, nog niet ontvangen. 

Elmar   Afgerond 

12-03/4 Veiligheidsplan Elmar kijkt naar punten Ard 
komt terug op volgende MR verg. 26/6 heeft 
Elmar gesprek met gemeente  

Elmar  Afgerond 

12-03/9  Bedankje Jurgen en Charles  Elmar  Afgerond 

14-05/4 Elmar informeert MR over verdere proces tav 
ambitie ‘klusklas’, wort toegevoegd aan 
schooljaar plan 

Elmar 25 juni 2019 
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14-05/5 Oplegbrief verlenging schoolplan definitief 
maken en laten ondertekenen door Joeri 
28/6 ondertekend door Saskia 

Elmar 25 juni 2019 

14-05/6 Mindmap ‘plannen’ afronden (met verwerking 
commentaar Ard) + maken tabel overzicht 
alle plannen ed 
Elmar geeft ook aan op welke momenten hij 
de stukken wil bespreken in de 
actitviteitenplanner.  

Elmar 25 juni 2019 

25-06/01 Schoolgids aanpassen Elmar Zomer 2019 

25-06/02 Aanpassen vakantierooster Elmar Zomer 2019 

25-06/03 Aanpassen brief ouders mbt formatie Elmar Zomer 2019 

25-06/04 Delen aangepast werkverdelingsdocument Elmar Zomer 2019 

25-06/05 Delen aangepast evaluatie schooljaarplan 
2018/2019 met team (en ter info aan MR?) 

Elmar Zomer 2019 

25-06/06 Delen aangepast concept schooljaarplan 
2019/2020 

Elmar Zomer 2019 

25-06/07 Uitslag ZIEN! Wordt gedeeld Elmar Sept. 2019 

25-06/08 Datumprikker MR vergadering (denk aan 
GMR) 

Amber Mike Sept. 2019 

25-06/09 Voorstel jaarverslag / jaarplan MR Joeri Zsm 

19-09/01 Sturen begroting naar Elmar + MR Elmar Voor de 
volgende keer. 

19-09/02 Invullen sterkte-zwakte analyse door OMR Ard, Chantal Voor 20 
oktober 2019 

19-09/03 Bericht naar ouders over: waarom huiswerk 
in schriften 

Elmar z.s.m. 

19-09/04 Elmar bespreekt met Saskia ‘wat als’ 
gemeente voet bij stuk houdt over huis van 
Eemnes. 

Elmar z.s.m. 

 


