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Notulen MR-vergadering 
5-9-2016 op ‘t Padland 

 

Aanwezig: Fenna Kremer,  Ingrid van Heezen , Moniek Spigt, Louise Wilmans, Sandra Caspers 

Afwezig: Ilma Tjeertes, Daphne Hauwert 

Notulen gemaakt door: Sandra 

1. Welkom  
De voorzitter Fenna, opent de vergadering.  
2. Vaststellen van de agenda 
De agenda wordt vastgesteld. 
3. Notulen van vorige MR vergadering: 
De notulen van 13 juni worden nog aangepast en komen dan op de site. 
4. Ingekomen post:  
Geen bijzonderheden. 
5. Mededelingen vanuit OR: 
De OR heeft de laatste vergadering voor de vakantie gehad. Anne Jitske is de nieuwe 
voorzitter. Niet iedereen heeft de notulen van de OR ontvangen. Fenna mailt het 
opnieuw naar iedereen.  
6. Mededelingen vanuit bestuur/directie: 

- Ingrid heeft een bespreking gehad met de overblijf. De kinderen waar afgelopen 
schooljaar veel zorgen over waren, zijn nu niet meer aanwezig tijdens de overblijf. 
Ook was de vraag,, Is school verplicht overblijf aan te bieden aan groep 8”. Ja het is 
verplicht om overblijf aan te bieden aan de groepen 1 t/m 8. 

- Bij veel ouders is nog onduidelijkheid over het continurooster. Het is belangrijk dat er 
goed/nog beter gecommuniceerd wordt naar de ouders.   

- Het bestuur Present wilde graag dat de ouderbijdrage werd afgeschaft, dit heeft er 
mee te maken dat er veel problemen zijn met het betalen van de vrijwillige 
ouderbijdrage. De GMR wil dat de ouderbijdrage gehandhaafd blijft.  
7. Schoolgids:  
Er zijn nog wat aanvullingen en wijzingen, Ingrid gaat dat aanpassen.  
8. Statuten en huishoudelijk reglement MR: 

 Actie allen: Het lezen van de statuten en het huishoudelijk reglement, graag 
aantekeningen maken, wordt in volgende vergadering besproken en dan kan 
het aangepast worden. Er moet nog een punt toegevoegd worden aan de 
statuten: als zich geen mensen aanmelden om plaatsen te nemen in de MR,  
er mensen gevraagd worden door de MR. 
 

9. Grote ouderavond/ punten jaarverslag: 



Maandag 12 sept om 19.30-20.30u gezamenlijk beginnen in de aula.  
Ilma heeft een concept gestuurd van het jaarverslag dat ziet er goed uit, geen op-
/aanmerkingen. Als Ilma er niet is, moet er iemand anders zijn die wil vertellen over 
het jaarverslag.  
10. Invulling bijeenkomst leraren 19 september continurooster: 

- De ouders van de MR vertellen tijdens de studiemiddag voor de leraren waarom er 
een continurooster komt en waarom het toch wordt doorgezet terwijl de norm van 
70 % niet gehaald is.  

- Er zijn nog wat onduidelijkheden over de werktijden van het personeel tijdens een 
continurooster. Ingrid gaat dit punt nog navragen bij het bestuur bureau. 
11. Invulling ouderavond(en) continurooster:  
Na de grote ouderavond gaat er een brief/mail naar alle ouders om te peilen welke 
vragen er zijn en waar de ouders behoefte aan hebben. Aan de hand van de vragen 
die er zijn, wordt gekeken hoe de ouderavond(en) ingevuld kunnen worden. 
Eventueel kan er ook een deskundige komen vertellen.  
De ouders kunnen ook reageren via de mail mr@padland.nl. Ilma ontvangt de MR 
mail.  

12.Rondvraag: 
- Nieuwe vergaderdata voor dit schooljaar op maandag:  

 31-10-2016  

 16-01-2017 

 13-03-2017 

 22-05-2017 

 03-07-2017 
 
Moniek: is het mogelijk om een hek om het schoolplein te zetten, vooral bij de 
kleuters zou dat fijn zijn. Dit is geen optie, het is openbaar terrein en het is qua  
kosten niet te doen om een hek te plaatsen.  
In de kerstvakantie wordt de patio, bij het lokaal van juf Wineke dicht gemaakt met 
een dak. De nieuwe ruimte komt bij de gang/hal, zodat er meer speelruimte ontstaat.  
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