
Notulen MR vergadering 20-6-18 

Aanwezig: Alexander Otto, Sanne Ros, Renee Doornbusch, Lizanne Groeneweg 

Afspraken- en besluitenlijst:  

Verkiezingscommissie OPR  

 Alexander maakt een oproepje voor in de nieuwsbrief en mailt dit naar Franz 

 Renee en Lizanne brengen het onder de aandacht van de teamleden 

Jaarplanning:  

 Alexander en Sanne gaan op 3 juli een MR jaarplanning maken. Daarop komen zoveel 

mogelijk datums (GMR, voorlopige data MR, 1e woensdag van elke maand niet handig voor 

Renee ivm plusklas activiteiten), een aantal vaste agendapunten waar de MR aandacht voor 

wil het komend schooljaar (ontwikkelpunten van de school), de zaken waarop 

instemmingsrecht of adviesrecht moet worden gegeven (en globaal wanneer).  

 Ter sprake kwam dat we inhoudelijk meer grip moeten krijgen op de GMR. Ook moet er weer 

een nieuw personeelslid worden afgevaardigd naar de GMR.  

Oproep nieuw MR lid/Vervanging Lizanne en Sanne 

 Wie er in de MR gaat namens het personeel wordt besloten in de laatste week van de 

zomervakantie, de eerste werkweek van de leerkrachten voor het nieuwe schooljaar begint. 

Dan wordt ook het punt meegenomen dat er iemand van de leerkrachten in de GMR moet 

(hoeft niet per se ook lid te zijn van de MR) 

 Sanne maakt oproep nieuw MR lid die ook ambitie heeft om voorzitter te willen worden. 

Tekstje levert ze aan bij Franz 

Procedures vervanging Franz en Lizanne 

 De MR heeft een ouder afgevaardigd voor de BAC. Deze is al bij elkaar geweest, de 

procedure loopt.  

 Er wordt ook hard gewerkt aan een leerkracht voor groep 7/8.  

Werkdrukverlaging 

Overheid; werkdrukverlaging in het onderwijs. 10.898 Euro beschikbaar voor OBS Usquert. In overleg 

met de leerkrachten is besloten dat daar 0,1 fte naar een leerkracht gaat en dat wordt gebruikt voor 

collegiale consultaties, analyses etc. Leerkracht kan klas overnemen. Ruimte voor een onderwijs 

assistent; voor ondersteuning in de onderbouw in de kleuters. (is nog niet over besloten).  

Privacy verklaring 

MR is akkoord met de brief maar onderaan met spatie de zin dat we ervan uitgaan dat ouders andere 

ouders om toestemming als ze hun kinderen op sociale media/facebook zetten.  

Bij de rondvraag kwam de vraag naar sloop- en nieuwbouw naar voren. Sanne vraagt rapport en 

stavaza op bij Franz 

Volgende vergadering: NNTB  

 

 


