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Notulen MR-vergadering (97) te  Dordrecht op 18-03-2019  

 

Aanwezig namens ouders: Wimke de Vries, Stephanie Verschuren, Jacqueline van Wijngaarden                              
                                                         en Anna Scheppink (om een keer mee te kijken). 
 
Aanwezig namens personeel: Ingrid Heuseveldt (waarnemend voorzitter) en Titia Wiegers 

(notulist). 

                                                         Bij agendapunt 7: mevrouw van Laren (directie). 

 

1. Opening MR vergadering.  

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

heten.  

 

2. Definitief vaststellen notulen 13 januari 2019 en tekenen presentielijst. 

De notulen van 13 januari 2019 worden definitief vastgesteld en goedgekeurd. De 

plaatsvervangend voorzitter en de secretaris ondertekenen de notulen.                                  

Ook de presentielijst wordt getekend. 

 

3. Definitief vaststellen agenda 18 maart 2019. 

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

4. Bespreken actielijst 13 januari 2019.  
De actielijst wordt doorgenomen en aangepast.  
 

5. Overleg MR. 
 

A. Langszij MR (voor september 2019) (beeldvorming). 
We brainstormen hierover en komen tot de volgende onderwerpen:  

- Interview: “een dag uit het leven van….”, 
- Iets delen over het nieuwe jaarthema: Public Relations (PR), 
- Groepsfoto van de MR leden, 
- Voorstellen nieuwe MR leden, 
- Indien nodig: oproep nieuwe MR leden.  
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B. Code goede medezeggenschapsraad / MR Visie jaar 1 (beeldvorming). 

Dit wordt weer besproken aan de hand van het “Advies “goede medezeggenschap” in het 
onderwijs. Belangrijke (actie)punten worden in het werkdocument gezet zodat ze onder de 
aandacht blijven en worden opgepakt. De laatste punten van het advies (normen, afspraken en 
gedragingen) zijn aan de orde en worden besproken.  
 

C. Bestuur uitnodigen voor de vergadering van 13 mei 2019. 
De uitnodiging voor deze vergadering zal worden verstuurd. 
 

D. Bezuinigen uitgaven MR (besluitvorming). 
In de vorige MR vergadering adviseerde Wilma Rijndorp (bestuur) om, gezien het 
leerlingenaantal, na  te denken over mogelijkheden om eventueel te bezuinigen.                       
Eén en ander is besproken en uitgezocht. De MR stelt het volgende voor: 

- Opzeggen vaktijdschriften (is inmiddels gebeurd), 
- Eén keer per jaar MR cursus (deskundigheidsbevordering) in plaats van 

twee keer, 
- Het schooljaar 2019-2020 vijf keer vergaderen in plaats van zes keer. 

Dit is een pilot. We proberen dit een schooljaar uit. Blijkt dit niet 
werkbaar te zijn dan gaan we weer terug naar de gebruikelijke zes 
vergaderingen. 

- Kritisch kijken naar wat we oppakken 
 

E. Begeleiden/voorlichting startende ouders (beeldvorming). 
We brainstormen over dit onderwerp. Misschien is het een idee twee keer per jaar een 
koffieochtend te houden? In het najaar met als onderwerp “tips en uitwisseling lesgeven aan 
boord, ook met meerdere kinderen”. En in het voorjaar met als thema “hoe bereid ik mijn kind 
voor op het internaat en groep 3”. Dit onderwerp staat ook op de agenda voor de volgende 
mentorvergadering. Daar zal het verder worden besproken en afgehandeld. 

 
6. Lunchen. 

7. Overleg MR met directie en bestuur. 
a. Halfjaarlijkse rapportage financieel/organisatie (informatief) (bijlage 2 maal) 
b. IBP-plan AVG (MR=AB) (bijlage) 
c. Onderwijsresultaten (informatief) (bijlage 2 maal) 
d. Brief ministerie bezoldigingsklasse (informatief) (bijlage 2 maal)     
e. Stand van zaken statuten bestuur (ter informatie) 
f. Jaarverslag bestuur (bijlage; graag aanvullingen en/of wijzigingen) 

 
De diverse rapportages en bijlagen worden door de directeur, mevrouw van Laren, naar 
tevredenheid toegelicht.  
Ten aanzien van het IBP-plan AVG geeft de MR een positief advies af. IBP staat voor: 
informatiebeveiligings- en privacy beleid. AVG staat voor: algemene verordening 
gegevensbescherming.  
Fijn om te lezen en horen dat de onderwijsresultaten boven gemiddeld zijn.  
De MR neemt kennis van de bezoldigingsklasse. 
Naar aanleiding van stand van zaken statuten bestuur het volgende. Het bestuur herziet op 
dit moment de statuten. Zodra deze juridisch zijn getoetst komen de statuten in de MR.  
Het jaarverslag is door de MR-leden doorgenomen. Er zijn geen wijzigingen en/of 
toevoegingen te melden. 
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8. Mededelingen, binnengekomen post, rondvraag, usb stick uitwisselen. 
De usb stick wordt uitgewisseld.  
MR Magazine neemt Jacqueline mee. 
Info MR neemt Ingrid mee. 

 
9. Sluiting. 

Ingrid sluit de vergadering. 
 
Ondertekening voor goedkeuring 

Datum:   voorzitter                              secretaris 

   (Ingrid Heuseveldt):  (Wimke de Vries): 

 

 
Volgende MR vergadering: maandag 13 mei 2019 

 

 

• AB wil zeggen    : adviesbevoegdheid 

• IB wil zeggen     : instemmingsbevoegdheid 

 

 


