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1. Welkom   
De voorzitter heet iedereen welkom 

2. Vaststellen van de agenda 
 De agenda wordt iets aangepast. 
 Punt 9: nieuw reglement MR + huishoudelijk reglement MR ’t Padland 
 Punt 10: Vrijwillige ouderbijdrage en ouderbetrokkenheid 

3. Notulen vorige MR-vergadering 
Deze worden goedgekeurd. We besluiten de notulen 1 jaar op de Padlandsite te 
zetten, daarna gaan ze eraf.  De notulen van 2014 en 2015 worden verwijderd.  

4. Ingekomen post 
2 tijdschriften 

5. Mededelingen vanuit OR 
Er zijn geen mededelingen, op- of aanmerkingen 

6. Mededelingen vanuit bestuur/directie 
Ingrid van Heezen heeft met de OR penningmeester van de Hemschool een 
afsluitend gesprek gehad.  
Het is gebleken dat kinderen buiten school op sites zitten  en apps gebruiken die niet 
geschikt zijn voor basisschoolleerlingen. In de nieuwsbrief is daarom  speciaal 
aandacht voor dit soort sites naar de ouders toe.  
We hebben veel in- en uitstromende leerlingen gehad de laatste tijd.  
Bij het samenwerkingsverband De Westfriese Knoop komt een aantal voorzieningen 
te vervallen zoals Kanjertraining, Rots en Water, de lees- en de rekenklas. Om deze 
activiteiten binnen onze eigen school te organiseren wordt te kleinschalig. Directie en 
ib gaan dit via het knooppunt Drechterland proberen te organiseren.  

7. GMR notulen 
Geen op- en aanmerkingen. 

8. Verslag directie overleg 
Geen op- en aanmerkingen. 
 
 



9. Nieuw reglement MR + huishoudelijk reglement MR ’t Padland 
Het nieuwe MR regelement wordt besproken. De MR stemt in met het nieuwe MR 
reglement dat voor alle scholen van Present zal gelden. Het oude reglement is 
herzien en aangepast omdat er diverse wetswijzigingen zijn geweest. O.a. de 
invoering van de Wet versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen. 
Sandra heeft het huishoudelijk reglement van ’t Padland aangepast. Dit wordt naar 
ons gemaild, zodat wij thuis het oude en het nieuwe reglement naast elkaar kunnen 
leggen en eventuele opmerkingen naar Sandra door kunnen mailen.  De volgende 
keer gaan we hiermee verder.  

10. Vrijwillige ouderbijdrage en ouderbetrokkenheid 
De vrijwillige ouderbijdrage wordt besproken. Ilma stuurt een brief naar de 
ouderraad over dit onderwerp.  
Het punt ouderbetrokkenheid wordt doorgeschoven naar de vergadering van 13 
maart. 

11. Social mediabeleid  
Er is een social mediabeleid, dit staat op de Padlandsite. We proberen scherp te 
blijven, er zijn veel sites geblokkeerd voor de kinderen, bovendien is er controle op 
trefwoorden door onze ict mannen. In de groepen 7 en 8 is er elk jaar een project, 
“Mediamasters”, dit project heeft als doel de kinderen wegwijs te maken in “social 
medialand”. 

12. Ouderavond(en) continurooster 
Er hebben genoeg mensen gereageerd op onze brief om een informatieavond te  
organiseren.  We plannen de avond op 13 februari.  De inhoud van deze avond wordt 
besproken.  We nodigen 1 of meer leerkrachten en ouders uit van andere scholen die 
ervaring hebben met een continurooster. Een uitnodiging voor de ouders volgt nog. 

13. Rondvraag 
Op de vraag over de formatie voor komend jaar wordt gesteld dat dit een taak is van 
het bestuursbureau, er is nu nog niets over bekend. Formatie is afhankelijk van het 
leerlingaantal. Mobiliteit, personeelsbeleid (wensen én mogelijkheden  mbt uren, 
locatie etc) liggen eerst bij het bestuursbureau – stichtingsniveau - en daarna op 
schoolniveau 

14. Sluiting 
Om 22:30 sluit de voorzitter de vergadering. 
 

 


