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Agenda  Medezeggenschapsraad

Locatie Teamkamer R.K.B.S. “De Hofstee”

Datum Maandag 15 april 2019

Tijd 19:30 uur (José om 20.00 uur of eventueel eerder)

Voorzitter Glenn Hof (Hij neemt wat lekkers mee voor vanavond!)

Aanwezig Glenn, Gerben, Alex, Rob, Jolanda, Monique

Afwezig Tamara

Ite
m

Agendapunt Details Actiepunt

1 Opening

1.1 -

2 Notulen vorige 
vergadering

Vaststellen notulen vorige 
vergadering 

Geen op en aanmerkingen, 
notulen vastgesteld.

allen

2.1 -

3 Actiepunten 
vorige 
vergadering

- Jolanda:	OWG	komt	niet	met	een	
voorstel	voor	verhoging	voor	de	
vrijwillige	ouderbijdrage.	Bedrag	blij:	
27,50	Euro.	
-	donderdag		as	brief	uit	verkiezingen	
MR	(1	ouder	hee:	zich	inmiddels	bij	
Glenn	gemeld).

4 Mededelingen 
Directie 
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4.1 Nieuws uit het 
team

Theo is in goed overleg gestopt.  
Dit jaar wordt opgevangen door 
Jennifer, Carolien en Rachel. Manon 
gaat dan fulltime voor groep 6 staan. 
Judith is hersteld gemeld.  
Elles heeft het zwaar, maar het gaat 
de goede kant op. In juni is ze klaar 
en in de zomervakantie wordt ze 
geopereerd. Ze hoopt in januari weer 
terug te komen. 
Monique draait momenteel 3 uurtjes 
per week.

José

4.2 Website/logo Het 2e logo komt bij leerkrachten als 
favoriet uit de bus. Mr leden vinden 
deze ook het meest geschikt. 
10 mei krijgen ouders uitnodiging om 
de fiepapp te downloaden.

4.3 vakantierooster Middelbare houdt vakantie van 
dinsdag tot woensdag, maar wel 2 
weken. Wij houden de complete 
weken aan van 25 apr-10 mei. 
Vr voor kerstvakantie di na 
pinksteren vrij voor 
administratiedagen. Kinderen zijn dan 
vrij. 
Daarnaast 5 studiedagen.  
We hebben 10 marge uren. 
De dagen die als studiedagen worden 
gekozen, worden als fijn ervaren door 
ouders, aansluiting op vakantiedagen. 
Vakantierooster akkoord.

4.4 Concept 
formatieplan

We gaan met 9 groepen draaien. Op 
basis van afgelopen telling. 
Aankomende woensdag zijn er 
speeddates. 
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4.5 audit Dinsdag 7 mei is er opnieuw een audit.  
Ouders van de MR worden 
uitgenodigd om hierbij aanwezig te 
zijn voor een gesprek. Er worden ook 
een aantal andere ouders uitgenodigd. 
Gerben kan aanwezig zijn. Alex en 
Glenn kijken of ze kunnen. 
Gerben vraagt om het verslag van 
vorig jaar om zich in te kunnen lezen. 
José vraagt om aandachtspunten 
vanuit ouders voor de audit. Waar 
vinden de ouders dat er op gelet 
moet worden.

werkverdelings
plan

We gaan als team werken met een 
werkverdelingsplan. Alles moet 
opnieuw besproken en vastgesteld 
worden als team. Tijden wanneer we 
aanwezig moeten zijn, taken, etc. 

5 Lopende 
schoolse zaken

5.1 Verbouwing Ontwikkelingen/nieuwe informatie 
Aankomende donderdag wordt het 
opgeleverd. 
Groep 3/ 4 gaat donderdagmiddag 
verhuizen.

José

5.2 Ouderbetrokke
nheid 

Open dag 18 mei 
Logo onthullen 12.30 
Spelletjes 
Zichtbaarheid MR, evt. enquête 
houden, shirt 
(de mannen leveren een shirt aan, 
Tamara bedrukt) 
Zichtbaarheid OWG 
Hapje en drankje

Allen  

Glenn, 
Gerben
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6 Verkiezingen 
MR

Procedure nieuw lid/leden 
In aankondiging verschil MR/GMR 
benoemen. 
Donderdag deze mail uit. 
Tot vrijdag 10 mei reactie mogelijk. 
Eind mei/begin juni beschikbare 
kandidaten gekozen.

7.0 Overige MR 
zaken

7.1 GMR zaken Aanmeldingen GMR, zijn deze al 
binnengekomen? 
6x per jaar vergadering. Rob heeft 
16 april vergadering (hoort dan of er 
kandidaten zijn). 
Notulen GMR. 
Info vanuit Rob. Er is een 
vierkantdag geweest. Er is vooral 
kennis gemaakt met elkaar. Er is in 
kaart gebracht hoe ze sarkon nu zien 
en waar ze zich in de toekomst zien. 
Directeuren en GMR zaten behoorlijk 
op 1 lijn. Raad van toezicht ziet dat 
anders (stip op de horizon).  
 Bestuur en directeuren gaan nog een 
2daagse doen om lijnen uit te zetten.

Rob

7.2 Kort verslag 
bijeenkomst 
Sarkon

Vorige week woensdag. 
Oudergeleding van circa 8 scholen. Er 
is input gegeven en besproken over 
waar Sarkon heen moet in de 
toekomst. Er leek geen overlap in 
scholen. Verschillende methodes, 
aandachtsgebieden, verschillen in 
uitdragen van de geloofsovertuiging. 
Het beleid van sarkon is niet 
herkenbaar.

Gerben/
Glenn
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7.3 Tussentijdse 
evaluatie 
functioneren 
MR

Oudergeleding blij met doorsturen 
mail. 
Sommigen willen graag nog meer 
informatie over lopende zaken.  
Opzet volgend jaar, oudercafé, mr 
zichtbaarder, aanwezig bij 
oudercafé. 
Open dag aanwezig, nieuwjaarsmarkt.

allen

7.4 Afspraken 
termijnen 
inhoudelijke 
reactie MR

Iets meer tijd om stukken te 
beoordelen. Bv een week.

allen

8 Tekst 
maandbulletin

Gerben maakt stukje voor 
maandbulletin

Gerben

9 Rondvraag Verzoek José om terugkoppeling van 
acties vanuit MR

9.1 Volgende 
vergadering:

Datum gewijzigd naar 17 juni 19.30 
volgende vergadering. 
Nieuw lid uitnodigen voor deze 
vergadering. Afscheid Rob en Alex. 

10 Sluiting
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