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Notulen MR-vergadering (96) te  Dordrecht op 14-01-2019  

 

Aanwezig namens ouders: Wimke de Vries, Catharina den Ouden, Stephanie Verschuren  en  
Marlies Feenstra. 

Aanwezig namens personeel: Ingrid Heuseveldt (waarnemend voorzitter) en Titia Wiegers 

(notulist). 

                                                         Bij agendapunt 5 A: Zwanique Karst. 

                                                         Bij agendapunt 7: mevrouw van Laren (directie), Wilma Rijndorp 

(bestuur). 

 

1. Opening MR vergadering.  

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

heten.  

 

2. Definitief vaststellen notulen 12 november 2018 en tekenen presentielijst. 

De notulen van 12 november 2018 worden definitief vastgesteld en goedgekeurd. De 

plaatsvervangend voorzitter en de secretaris ondertekenen de notulen.                                  

Ook de presentielijst wordt getekend. 

 

3. Definitief vaststellen agenda 14 januari 2019. 

De agenda wordt definitief vastgesteld; er zijn geen aanvullingen of wijzigingen.  

4. Bespreken actielijst 12 november 2018.  
De actielijst wordt doorgenomen en aangepast.  
 

5. Overleg MR. 
 

A. Toelichting begroting 2019 (informatief).                                                                                               
De begroting wordt door Zwanique Karst en Anita van Laren naar tevredenheid toegelicht.    
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B. Langszij MR voor 1 maart 2019 (besluitvorming).                                                                             
Het thema voor de komende Langszij is “Kanjerschool”.                                                             
Vanuit de MR worden de volgende onderwerpen geplaatst:    

- Interview: “een dag uit het leven van”, 
- Informatie over de schoolfotograaf, 
- 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 / tussentijdse evaluatie beleidsstuk 

(besluitvorming). 
Dit wordt besproken aan de hand van het “Advies “goede medezeggenschap” in het 
onderwijs. Belangrijke (actie)punten worden in een werkdocument gezet zodat ze onder de 
aandacht blijven en worden opgepakt. De punten acht tot en met vijftien (normen, afspraken 
en gedragingen) zijn aan de orde. ’s Middags worden deze punten besproken samen met Wilma 
Rijndorp (bestuur) en mevrouw van Laren (directie). 
 

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

 
6. Lunchen. 

7. Overleg MR met directie en bestuur. 
a. Overleg bestuur – MR plannen 
b. Overzicht schoolbezoek en financiën (4 maal bijlage) 
c. Afwikkeling jaarverslag 2017 (bijlage) 
d. Stand van zaken LOVK – Online 
e. Bemensing beurs 7, 8 en 9 mei 2019 
f. Thema Langszij mei 2019 
g. AVG (2 maal bijlage) MR=AB 
h. Begroting formatieplan incl. meerjarenraming MR=AB/PMR=IB (bijlage) 

 
De diverse rapportages en bijlagen worden door de directeur, mevrouw van Laren, naar 
tevredenheid toegelicht.  
Van “Advies “goede medezeggenschap” worden de punten 8 t/m 15 besproken met Wilma 
Rijndorp (bestuur) en mevrouw van Laren (directie). Wilma Rijndorp adviseert de MR om, 
gezien het leerlingenaantal, na te denken over mogelijkheden om eventueel te bezuinigingen.  
Stephanie, Anneke en Ingrid melden zich aan voor de beurs in Gorinchem in mei 2019.  
Ten aanzien van de formatieraming geeft de PMR instemming.  
Ten aanzien van de begroting LOVK 2019 incl. meerjarenraming geeft de MR een positief 
advies af.  
Het thema van de volgende Langszij is “Kanjerschool”.  

          Voor de documenten betreffende de AVG: Communicatieplan en Melden datalek - procedure       
          geeft de MR een positief advies af.             
          Ten aanzien van de formatieraming geeft de PMR instemming.  
          Ten aanzien van de begroting LOVK 2019 incl. meerjarenraming geeft de MR een positief   

advies af.                                                                                                                              
De Stand van zaken LOVK-Online wordt besproken.   

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

De usb stick wordt uitgewisseld.  
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Er wordt gevraagd naar de mogelijkheid tot intensievere voorlichting aan en begeleiding bij 
startende ouders. Er is behoefte aan meer uitleg wanneer er gestart wordt met het 
lespakket, juist ook wanneer er aan twee kinderen tegelijk moet worden les gegeven.      
Leven deze vragen bij meerdere ouders? Besloten wordt dit punt op de agenda te zetten 
voor de volgende MR-vergadering. 
 
 
 

 
9. Sluiting. 

Ingrid sluit de vergadering. 
 
Ondertekening voor goedkeuring 

Datum:   voorzitter                              secretaris 

   (Ingrid Heuseveldt):  (Wimke de Vries): 

 

 

 

 

 

 

 
Volgende MR vergadering: maandag 18 maart 2019! 

Let op: is reservedatum. 
 

 

 AB wil zeggen    : adviesbevoegdheid 

 IB wil zeggen     : instemmingsbevoegdheid 

 

 


