
 
 
 
 

 

Medezeggenschapsraad 

Datum: 21 januari 2019  19.30 uur  

 

Agenda: 

 

1. Opening 

Jeroen en Robert afwezig 

 

2. Notulen vorige vergadering goedkeuring  19 november  2018  

Moniek, Jessica en Bas staan nog niet in de MR-mail. We moeten even aan Claire 

vragen of deze namen toegevoegd kunnen worden.  

De notulen van 19-11-2018 bevatte namen. Deze moeten even verwijderd worden. 

 

3. Mededelingen 

- Harm Jan: Voortgang Koepel MR 

De koepel MR gaat bestaan uit GMR-leden van VO, PO en het bestuursbureau. De 

GMR PO bestaat uit 8 personen en de GMR VO bestaat uit 24 personen. Dit moet 

teruggebracht worden naar 8.  Als de GMR VO dit op orde heeft kan de koepel MR bij 

elkaar gaan komen. 

- Het nieuwe koersplan (koers22) wordt op dinsdag 22-1 besproken. Ons eigen 

jaar/koersplan zal hieraan opgehangen worden. 

- Privacywetgeving: Dit is nog steeds niet helemaal rond. 

4. Post 

 

5. Mededelingen van de directie 

- Er komt nog een L11 functie bij op de compositie. 

- De inspectie heeft een verslag geschreven op bestuursniveau (dus voor de ASG). 

Hierin staat dat de kwaliteitszorg onvoldoende is. ASG heeft een 

kwaliteitsmedewerker aangesteld. 

6. Arbo-jaarplan en voortgang/ziekteverzuimbeleid 

- Het risico- en inventarisatieplan wordt jaarlijks bekeken. 

- Het klimaatbeheer wordt met Martijn besproken en dat gaat al wat beter. De 

verwarming in de klassen is nog handmatig te bedienen. 

- Het verzuim op de Compositie is gemiddeld tot laag. Mede doordat Cor kan 

invallen hebben we in de groepen weinig hinder van verzuim. 

7. Begroting school-voortgang 



De begrotingen zijn goedgekeurd. De reserves mogen we niet gebruiken, die gaan 

terug naar ASG. De reserves mogen we niet meenemen naar een volgend jaar. Joke 

heeft dit weer aangekaart en er wordt opnieuw naar gekeken. Joke is hoopvol. 

8. Meerjaren-formatieplan 

De werkdrukgelden maken geen deel uit van het meerjaren-formatieplan. 

De verdeling van die gelden worden jaarlijks geëvalueerd en zijn  dus niet structureel. 

9. Voortgang Schoolplan 

Elke 4 jaar moet er een schoolplan geschreven worden. In juni moet het schoolplan 

voor de periode 2019-2023 af zijn. Dit plan is in ontwikkeling. 

- Terugkoppeling inspectierapport: 

Eindbeoordeling is voldoende. Opvallend/herkenbaar is dat er behoorlijke 

verschillen zijn waargenomen bij de geobserveerde lessen.  

10. Verslag contact- en vertrouwenspersonen 

Ans en Mary-Anna zijn de vertrouwenspersonen binnen school. Harm Jan gaat vragen 

hoe vaak zij benaderd worden. Hier hebben we tot nu toe geen beeld van. 

 

11. Huisvesting 

Plein: Als GO iets op het plein laat zetten wordt het bekostigd door Ymere.  

Als wij toestellen op het plein willen neerzetten moeten we dat zelf betalen. 

Joke geeft aan dat de gemeente zegt dat het plein geen openbaar terrein is, maar 

eigendom van Ymere. Joke gaat met Martijn bespreken of en wat er mogelijk is.  

Er komen geen extra bomen bij, dit past niet in het bestemmingsplan. 

Wellicht kunnen we d.m.v. een sponsorloop geld vrijmaken om het plein aan te pak-

ken. Misschien kunnen we ook eventueel vrijkomende reserves hiervoor gebruiken. 

Volgend jaar is het streven om het speellokaal niet meer als lokaal te gebruiken. De 

leerlingenstop heeft gewerkt en zorgt ook voor meer aanloop bij het Meesterwerk. 

12. Zorgplan-voortgang 

Dit loopt en wordt jaarlijks besproken. 

 

13. Rondvraag 

Jaarplan MR: 

Hierin zijn wat aanpassingen gedaan. Dit jaarplan wordt nog eens doorgestuurd en 

we nemen dit de volgende vergadering door. 

Regelementen MR: 

Hier zijn een aantal formats voor. Harm Jan mailt deze en de oude regelementen 

door zodat we deze de volgende vergadering kunnen bespreken. 

 

14. Sluiting 20.30 


