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20.00 uur 

1. Welkom  
Om 20:00 opent de voorzitter de vergadering. 

2. Vaststellen van de agenda 
Er zijn geen wijzigingen in de agenda. 

3. Notulen vorige MR-vergadering 
Deze worden goedgekeurd en aan de OR en de collega’s gestuurd. 
De brief die we naar de gemeente gaan sturen wordt in de rondvraag besproken, ook 
komen we op de foto van de MR in de rondvraag terug. 

4. Ingekomen post 
Er is geen post. 

5. Mededelingen vanuit OR 
Op het OR verslag van 14 mei zijn geen op- of aanmerkingen 

6. Mededelingen vanuit bestuur/directie: 
- Het wegvallen van de fusiegelden heeft invloed op de formatie. Toch draaien we ook 

komend jaar met 8 groepen. Alle extra gelden zoals werkdrukgelden gaan naar de 
formatie  
Karen gaat na 17 jaar Padland van baan veranderen, Sanne wordt Ib’er en Kyra komt 
fulltime bij ons werken. 

- Er zijn heel veel kleuteraanmeldingen, helaas ook heel veel verhuizingen! 
- De GMR avond gaat morgen niet door 
- Het vakantierooster laat zien dat er 5 studiemiddagen zijn komend jaar. Het rooster 

wordt goedgekeurd.  
7. Stand van zaken werkverdelingsplan ’t Padland 

Wat is voor ons het belangrijkste? 
- Uren loslaten, uren voor een taak aangeven is lastig. We willen kleine, middelgrote en 

grote taken. We willen dit ook vastleggen. Wat betreft de “overige taken”: hoeveel 
taakuren  heeft elke leerkracht? Aan de hand van dit resultaat gaan we wel of juist niet 
iets organiseren, bijvoorbeeld een project of een sportdag.  

- We willen dat op papier komt dat iedereen 15 minuten per dag pauze kan nemen, een 
rustmoment tijdens de werkdag van minimaal 15 minuten.  Of men dit wel of niet 
neemt mag iedereen zelf weten maar we willen het wel vastleggen.  

- We mogen zelf bepalen hoe laat we naar huis gaan, wel is iedereen ’s morgens om 8:00 
uur op school 



- Een discussiepunt: extra ondersteuning leerlingen. Gaat dit om leerlingen uit de 
grootste klas? In een grote klas hoeven niet de grootste problemen te zijn. Verschil in 
zwaarte van taken is ook afhankelijk van de “zwaarte van de klas”.  

- We willen een jaarlijkse evaluatie. 
Over de opslagfactor (45%) is nog niets bekend (zie notulen van 10 april). 
Karen werkt dit verder uit voor de MR. 

8. Tevredenheidslijsten leerkrachten/ leerlingen/ ouders 
Dit wordt door de bovenschools directeur uitgezet en is verplicht.  
We hebben een tip: Zet er een opmerkingenvakje bij. Waarom geef je een 4 (maximaal) of 
een 1 (minimaal). Leg dit uit! Dan kunnen we wat mee.  

9. Schoolplan; doornemen op hoofdlijnen 
Volgend jaar gaan we elke vergadering een deel van het schoolplan doornemen. 

10. Ouderavond 2019-2020 . 
Vorig jaar is er een avond geweest waarbij de kinderen hun ouders uitleg hebben gegeven 
over  wat er op een dag in de klas zoal gebeurt.  
Ons voorstel voor dit jaar is: Op dinsdag 10 en vrijdag 13 september van 13:30 tot 14:00 
uur is er inloop voor de ouders. Op maandag 16 september is er een ouderavond over de 
Kanjertraining. We willen aan de OR vragen of zij op school willen zijn tijdens de 
inloopmiddagen of dat zij ervoor kiezen om een algemeen gedeelte voorafgaand aan  de 
Kanjeravond te houden..  

11. Data MR vergaderingen volgend schooljaar plannen 
Volgend jaar vergaderen we op donderdag.  
De data zijn: 26-9, 28-11, 9-1, 12-3 en 13-5 (woensdag) 

12. Rondvraag 
- Er is een conceptbrief opgesteld voor de gemeente. Dit hebben we de vorige 

vergadering besloten. Ilse gaat hem een beetje bewerken, dan kan hij naar de 
gemeente. 

- Karen bedankt ons voor de prettige samenwerking en wij bedanken Karen natuurlijk 
ook! 

- Schoolfeest groep 1/2:  dit jaar is er een schoolfeest en geen schoolreis, waarom is dit?  
Vroeger was er alleen een schoolfeest, de laatste jaren was er een schoolreis, vanaf dit 
jaar is het jaar om jaar schoolreis-schoolfeest  

13. Sluiting 
Om 21:40 sluit de voorzitter de vergadering en wenst ons alvast een fijne vakantie. 
 

 
 

Vergaderdata MR 2019-2020 

26-9 
28-11 
9-1 
12-3 
13-5 

 
 

 
    
            


