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Notulen van de MR-vergadering 
25-2-2019 op ‘t Padland 

 
Aanwezig: Karen Poelwijk, Sandra Caspers, Ingrid van Heezen, Geertje Lamboo, Fenna Kremer 
Afwezig: Renee Smid, Ilse  Jonker 
 
20.00 uur 

1. Welkom  
De voorzitter heet de aanwezige MR leden welkom op deze naar 14 maart verschoven 
vergadering. 

2. Vaststellen van de agenda 
Voor de rondvraag praten we over de POS 

3. Notulen vorige MR-vergadering 
De notulen van de vergadering van 21 november worden goedgekeurd. We gaan nog even 
controleren of ze al op de site staan.  

4. Ingekomen post 
Op 27 maart organiseert de MR een studieavond over rechten en plichten van de MR. Als 
we hier naar toe willen kunnen we ons inschrijven. De GMR wil graag aansluiten maar 
heeft een vergadering. Wellicht wordt de avond verschoven. De GMR organiseert 
eventueel  zelf een avond. 

5. Mededelingen vanuit OR  

• De OR wil graag dat de oudergeleding van de MR aanwezig is bij het kerstfeest. 

• Ouders hebben zich voor diverse activiteiten opgegeven aan het begin van het 
schooljaar. Hier kunnen we gebruik van maken bij bijvoorbeeld de sportdag.  

6. Mededelingen vanuit bestuur/directie  

• Hoe zit het met de personele bezetting bij Present voor het komende jaar? Dit zullen 
we moeten afwachten. 

• Op de vraag die vanuit de GMR kwam over klassen naar huis sturen: de invalpoule is 
leeg, er zijn gewoon geen invallers!  

• De peuterspeelzaal gaat een 3e dagdeel open. 

• De aanmelding voor nieuwe leerlingen verloopt goed. 

• Vanuit het directieberaad: De pr van de openbare scholen gaat onder leiding van  
VOS ABP. MR en OR leden kunnen hele goede ambassadeurs zijn voor onze school! 

• Wij vragen ons af: de stakingsdag van 15 maart krijgen we niet uitbetaald. Wat gebeurt 
er met de stakingsgelden? 

7. Werkverdelingsplan Present  
Wij willen als MR meegenomen worden in het tijdspad voor het werkverdelingsplan.  
Nu blijkt: alle afspraken die eerder gemaakt zijn over bijvoorbeeld taken en commissies 
blijven. Deze moeten wel voor het nieuwe schooljaar opnieuw besproken zijn. Wij willen 
graag  weten wat er onder schooltaken valt en hoeveel tijd dit is. Allerlei dingen doen we al 
maar moeten nu wat bewuster. Karen neemt onze vragen mee naar de GMR. Wij geven, nu 
wij de laatste ontwikkelingen gehoord hebben, ons instemmingsrecht toch aan de GMR. 
 



 
8. Schoolgids terugkoppeling van werkvergadering MR naar directie 

Wij hebben op de werkvergadering van 14 januari 2019  de schoolgids voor een groot deel 
doorgenomen en er flink in zitten te schrappen. Een aantal dingen kunnen als bijlage 
toegevoegd worden.  
Wij willen een wat vernieuwender gids, een promotie van onze school. 
Sandra gaat met Ingrid om de tafel om onze veranderingen te bespreken. Sanne en Karen 
gaan het zorggedeelte bespreken en herzien met Ingrid. Hoofdstuk 5, de school en de 
ouders, gaan we nog bekijken in de volgende vergadering, op 10 april.  

8a  POS 
 POS (Perspectief Op Scholen): Er komt een nieuwe versie. De versie die we nu ontvangen    
 hebben is erg onduidelijk.   

9. Rondvraag 
De foto’s van de MR zijn binnengekomen. Waar gaan we ze ophangen? 

10. Sluiting 
Om 21:20 sluit de voorzitter de vergadering 

 
 

Vergaderdata MR: Vergaderdata GMR: 

10 april  
12 juni  
 

27 februari 
27 maart 
24 april → wordt verplaatst  
 

 
 

 
    
            


