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Notulen MR-vergadering (95) te  Dordrecht op 12 november 2018  

 

Aanwezig namens ouders: Jacqueline van Wijngaarden, Wimke de Vries en Marlies 
Feenstra. 

Aanwezig namens personeel: Ingrid Heuseveldt en Titia Wiegers (notulist). 

 

1. Opening MR vergadering.  

De (waarnemend) voorzitter, Ingrid Heuseveldt,  opent de vergadering door ons welkom te 

heten.  

 

2. Definitief vaststellen notulen 17 september 2018 en tekenen presentielijst. 

De notulen van 18 juni en 17 september worden definitief vastgesteld en goedgekeurd. De 

plaatsvervangend voorzitter en de secretaris ondertekenen de notulen. Ook de presentielijst 

wordt getekend. 

 

3. Definitief vaststellen agenda 12 november 2018. 

Toegevoegd worden de volgende agendapunten: aftredende MR leden en kerstgeschenk 

(punt 4 j en punt 4 k).                                                                                                                                                                

De agenda wordt definitief vastgesteld. 

4. Bespreken actielijst 17 september 2018.  
De actielijst wordt doorgenomen en aangepast.  
 

5. Overleg MR. 
 

A. Vergadering met het bestuur 14 januari 2019 (besluitvorming). 
Besloten wordt ‘s middags de code goede medezeggenschap te bespreken. In de ochtend 
wordt Zwanique Karst uitgenodigd om de begroting van 2019 toe te lichten. 
 

B. Langszij MR voor 1 maart 2019 (beeldvorming). 
We brainstormen hierover en komen tot de volgende onderwerpen: 

- Interview: “een dag uit het leven van”. Marlies pakt dit op, 
- Informatie over de schoolfotograaf, 
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- Iets delen over het jaarthema: de code goede medezeggenschapsraad, 
- Bijdrage vertrekkende MR leden, 
- Indien nodig: oproep nieuwe MR leden. 

 
C. Code goede medezeggenschapsraad / MR Visie jaar 1 (beeldvorming). 

Dit wordt besproken aan de hand van het “Advies “goede medezeggenschap” in het 
onderwijs. De eerste zeven punten (normen, afspraken en gedragingen) worden behandeld. 
Belangrijke (actie)punten worden in een document gezet zodat ze onder de aandacht blijven en 
worden opgepakt. 
 

D. Schoolfotograaf (informatief). 
Dit wordt geregeld door de oudergeleding van de MR. Er wordt verslag uitgebracht over de 
stand van zaken. 
 

E. Kiezen te behandelen beleidsstuk voor de MR vergadering van januari 2019 (besluitvorming). 
Besloten wordt om de punten 8 tot en met 14 van het “Advies “goede medezeggenschap” in 
het onderwijs te bespreken. 
 

F. MR cursus; input (informatief). 

De gevolgde cursus was leerzaam en leuk. Besloten wordt om de volgende keer de vervolg 

cursus te volgen met dezelfde cursusleider.  

 

G. MR statuut ondertekenen (besluitvorming) (bijlage).                                                                                                                    

Het statuut wordt besproken en zal naar het bestuur worden verzonden met de vraag om 

ondertekening. 

 

H. Taakverdeling / werkplan (besluitvorming) (bijlage).                                                                                                      

De taakverdeling wordt besproken, deze wordt opgenomen in het werkplan en de bijlage bij de 

notulen van de MR. Wimke stuurt ons het huishoudelijk reglement. 

 

I. Voorbereiden overleg MR met directie (informatief).                                                                                                                     

We bespreken de overlegpunten die vanmiddag aan de orde zullen komen (punt 7).  

 

J. Aftredende MR leden (informatief).                                                                                                                                

Zoals het er nu naar uitziet zullen twee ouderleden van de MR na dit schooljaar vertrekken. We 

gaan op zoek naar nieuwe MR leden. 

 

K. Kerstgeschenk (informatief).                                                                                                                                         

We brainstormen hierover en geven onze ideeën ’s middags door aan de directeur, mevrouw 

van Laren. 

  
6. Lunchen. 

7. Overleg MR met directie. 
a. Halfjaarlijkse rapportage financieel/organisatie (bijlage vijf maal). 
b. Protocol sociale media (bijlage) IB-PMR. 
c. Protocol ICT Internet (bijlage) IB-PMR en OMR. 
d. Strategisch beleidsplan 2019-2023 (bijlage) AB. 
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e. Oktobertelling. 
f. Stand van zaken Werkendam. 
g. Nieuw bestuurslid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 
De diverse rapportages en bijlagen worden door de directeur, mevrouw van Laren, naar 
tevredenheid toegelicht.                                                                                                             
Ten aanzien van de protocollen “Sociale media” en “ICT Internet” geeft de MR 
instemming.  
Ten aanzien van het Strategisch beleidsplan 2019-2023 geeft de MR een positief advies 
af.                                                                                                                                
Oktobertelling: per 1 oktober 2018 zijn er 134 bekostigde leerlingen. De bekostiging 
geldt voor het volgende schooljaar (2019/2020).                                                                 
Stand van zaken Werkendam: er is een goede start gemaakt, het aantal leerlingen mag 
nog groeien.                                                                                                                              
Nieuw bestuurslid: er wordt gezocht naar een nieuw bestuurslid. Hiervoor is een 
profielschets gemaakt.  

 
8. Mededelingen, binnengekomen post, rondvraag, usb stick uitwisselen. 

Post: Ingrid heeft het magazine Info/MR. Jacqueline en Wimke hebben de MR magazines 5 
en 6.                                                                                                                                                           
De usb stick wordt uitgewisseld. 

 
9. Sluiting. 

Ingrid sluit de vergadering. 
 
Ondertekening voor goedkeuring 

Datum:   voorzitter                              secretaris 

   (Ingrid Heuseveldt):  (Wimke de Vries): 

 

 

 

 

 

 

 
Volgende MR vergadering: maandag 14 januari 2019. 

 

 

 AB wil zeggen    : adviesbevoegdheid 

 IB wil zeggen     : instemmingsbevoegdheid 

 

 


