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Notulen  MR-vergadering 
2 november 2016 op ‘t Padland 

 

 
Aanwezig: Ilma Tjeertes,  Sandra Caspers, Karen Poelwijk, Louise Wilmans,  Fenna Kremer,  

Ingrid van Heezen , Moniek Spigt.  

Notulen gemaakt door: Fenna 

 

1. Welkom 

De voorzitter opent de vergadering en heet ons nieuwe Mr lid Karen van harte welkom bij 

de MR.  

2. Vaststellen van de agenda 

Punt 8a wordt toegevoegd: het verdelen van de taken binnen de MR 

3. Notulen vorige MR-vergadering 

Het verslag van 13 juni: Sandra heeft nog wat aanvullingen die ze doormailt, hierna kan het 

verslag op de  Padlandsite.   

Het verslag van 5 september wordt aangepast, daarna wordt het op de  site geplaatst 

4. Ingekomen post  

Tijdschrift “info MR “ 

Een brochure over kinderopvang 

5. Mededelingen vanuit OR 

 Zie punt 6 

6. Aanwezigheid MR lid bij OR-vergaderingen 

De punten 5 en  6 worden samengevoegd.  

De secretaresse van de OR, Bianca, stuurt de notulen naar iedereen van de MR. De OR kan 

onze goedgekeurde notulen op de site lezen. Wij achten het niet noodzakelijk om bij 

elkaars vergaderingen vertegenwoordigd te zijn. Wel worden de notulen, voor ze op de site 

geplaatst worden aan de leden van de OR gestuurd.  

7. Mededelingen vanuit bestuur/directie 

Op het directieoverleg is over de zwarte pieten gesproken. We sluiten aan bij het 

Pietendorp en wat er in Venhuizen speelt. Wij hebben op ’t Padland bruine pieten, omdat 

de pieten anders herkend worden. 

Over kinderen die veel afwezig zijn is contact opgenomen met de ouders en de 

leerplichtambtenaar. 



              Studiedag 18-11: Iedereen gaat iets vertellen over afspraken en methodes die in de klas 

 gebruikt worden. Naast methodes, materialen ook uitwisseling van leerkrachtvaardigheden 

 en  groep specifieke onderwerpen.                                                                                                        

 Er is een mail binnengekomen van de overblijfouders. De voorzitter van de MR gaat een 

 mail aan de overblijfouders sturen.  

GMR leden gaan persoonlijk langs de MR omdat er spoedig GMR -verkiezingen zijn.  

8. Statuten en huishoudelijk reglement MR  

De statuten en het huishoudelijk reglement worden besproken en aangepast. Sandra past 

het medezeggenschapsreglement aan.  Het huishoudelijk regelement wordt, als het 

aangepast is, naar de OR gestuurd en op de site gezet.  

Per 1-1-2017 komt er een nieuwe wet “Versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen”. 

Deze wordt meegenomen in het directieoverleg.  Hier komen we later op terug.  

9. Leden MR 

We gaan met 6 leden door en er komt een rooster van aftreden. Verder komt er in de 

nieuwsbrief alvast een stukje over de MR omdat er volgend jaar nieuwe leden nodig zijn!! 

10. Ouderbetrokkenheid 

 Wij hebben hier een verwachtingenblad voor aan het begin van het schooljaar. Ouders 

 vinden het fijn als het formulier op het  10 minutengesprek meegenomen wordt. Volgend 

 jaar gaan we het weer over ouderbetrokkenheid hebben. De twee ouders die in de MR 

 zitten hebben het blad nog niet als meerwaarde ervaren.  Er is vorig jaar voor deze 

 ouders geen duidelijke terugkoppeling geweest vanuit school. Ze hadden niet het idee dat 

 er iets mee werd gedaan.  In de vergadering wordt door de leerkrachten uitgelegd wat het 

 blad zou kunnen opleveren. De MR ouders en MR leerkrachten zouden het fijn vinden als 

 het blad in ieder geval bij het eerste 10 min gesprek door de leerkracht erbij wordt gepakt.  

       11.  Invulling ouderavond(en) continurooster  

 Hoe gaan we de ouderavonden invullen? We gaan peilen of er interesse is voor een 

 ouderavond en waar men informatie over wil hebben, welke vragen er leven. Ilma maakt 

 een voorzet.  

 Op de vraag: Waarom wordt het continurooster toch doorgezet terwijl de norm van 70% 

 niet gehaald is het volgende:  

 De MR mag altijd iets doorzetten/niet doorzetten terwijl een streefgetal, in dit geval 70% 

 niet/wel gehaald is. Er zijn 3 enquêtes gehouden de laatste jaren over het onderwerp 

 continurooster, het aantal stemmen voor een continurooster is enorm gestegen. 

      12. Verkeerssituatie/-veiligheid rondom school 

 N.a.v. een vraag op de ouderavond staat dit op de agenda.  

 Er hebben 2 ouders een brief naar de gemeente gestuurd over de onveilige 

 verkeerssituatie bij ’t Padland. De gemeente heeft hierop gereageerd  door aan te geven 

 dat dit voorlopig geen prioriteit heeft en dat er voorlopig niets aan gedaan zal worden.  

      13.  GMR-jaarverslag 2015 

 Het verslag is erg laat! Het wordt besproken. 

      14. Rondvraag  

 -      In een directieberaad verslag heeft men het over een “veegdag”, wat moeten we ons 

        daarbij voorstellen? Het gaat om punten die op de agenda steeds    

        doorgeschoven  worden op de agenda. Op de “veegdag” worden deze zaken  geregeld.  

               -    Wanneer krijgen we nieuw meubilair? Dit is nog niet duidelijk. Presentscholen willen 



        samen meubilair inkopen, zodat het makkelijker is om te ruilen en te lenen van  

        elkaar.  Alle scholen hebben dan hetzelfde meubilair zodat het geen rommeltje    

        wordt.  

- Hoe zit het met de verbouwing bij de kleuters? De verbouwing bij de kleuters gaat     

door, de patio wordt bij de hal getrokken. 

- Een vraag over veiligheid n.a.v. de inbraak laatst: Soms brandt er licht in school  

‘s avonds, hoe kan dat? Op vrijdagavond is de ict commissie aan het werk, ook is de 

werkster vaak ’s avonds nog bezig. 

- Waarom zijn de bosjes weg gehaald?  Dit is gebeurd omdat er grote doornen aan de 

bramenstruiken zaten Er is wel wat te veel weg gehaald. 

15. Sluiting 

       Rond  22:00 uur sluit de voorzitster de vergadering. 
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