
 
 
 

Medezeggenschapsraad 
Datum: 19 november  2018  19.30 uur  
 

Agenda: 
 

1. Opening 

 Gulnur, Robert en Jeroen afwezig.  
2. Notulen vorige vergadering goedkeuring 24 september 2018 ) 

 Jaarverslag wordt door Claire op de website geplaatst.  

 Notulen vastgesteld. 

3. Mededelingen 

 Laatste MR-vergadering van Sophie 

 2 punten toegevoegd door Joke: 

 Nieuwe lk gevonden ter vervanging van Sophie. Ze verhuist uit Nijmegen naar 

Almere. Zeer tevreden mee. 

 In de nieuwe Cao staat dat er een werkverdelingsplan moet komen, geschreven voor 

de directie, met veel inspraak vanuit het team. Eerst input vanuit team, daarna 

bespreken in het MT met PMR erbij. 

 We werken sinds kort met een wachtlijst. Dit werkt goed.  

 Voorstel vanuit Joke: een leerkracht benoemen van L10 naar L11, wij hebben 

toestemming gegeven.  

 Opgebouwde reserves door de Compositie zijn niet voor de school beschikbaar. ASG 

gebruikt dit geld voor hun negatieve saldo. Ook dit jaar zullen we weer ruim in de 

plus staan. We moeten dit voor eind 2018 besteed worden, anders gaat dit naar ASG. 

De mogelijkheden worden besproken in het MT.  

4. Post 

 nvt 
5. Mededelingen van de directie 

 nvt 
6. Formatie-overzicht na teldatum 1 oktober 

 Er is voor 500 leerlingen begroot, er zijn in werkelijkheid in totaal 513 leerlingen.  
7. Jaarverslag MR vaststellen 

 Vastgesteld. 
8. Schoolplan 2019 – 2023 

 Schoolplan wordt samen met het team geschreven voor de komende vier jaar. Er 
wordt een externe uitgenodigd om mee te denken over de aanpak hiervan. Dit moet 
in juli af zijn.  

9. Arbo-jaarplan en voortgang/ziekteverzuimbeleid 

 Wordt naar volgende vergadering verschoven 



10. Overleg met de OR 

 Er is weinig interactie tussen OR en MR, maar dat is verklaarbaar door het grote 

verschil in inhoud. Het is wel handig om de notulen van de OR/MR vergaderingen 

naar elkaar te sturen.  

 MR-geleding heeft met penningmeester OR samen de financiën van de OR van 

afgelopen jaar doorgenomen. Dit was in orde. 

11. Vaststellen taakbeleid (van vorige vergadering doorgeschoven) 

 We zijn samen verantwoordelijk. Dit punt komt terug op de laatste vergadering van 

het schooljaar.  

12. Begroting school (van vorige vergadering doorgeschoven) 

 Joke licht de begroting toe. Is duidelijk.  

13. Rondvraag 

14. Sluiting 

 

Actielijst 

Wie Wat Wanneer / reeds gedaan 

HarmJan Jessica en Moniek moeten aan de standaard mr email alias 

worden toegevoegd 

ZSM 

Joke Bespreken uitgeven reserves MT vergadering 

Moniek Uitzoeken mogelijk speeltoestel kleuterplein.   

Edith Bas vragen deelnemen MR Zsm  

   

   

 


