
 
 
 
Agenda MR 
Woensdag 26 september 2018  
20.00 uur op locatie Bekkumer 
 
 
1.  Welkom 
 
Voorstelronde. De MR bestaat uit 4 ouders en 4 teamleden.   
Vanessa: is moeder van een dochter in de bovenbouw op de Bekkumer 
Dieuwke: is moeder van een dochter in de bovenbouw en een zoon in de middenbouw op de 
Bekkumer 
Naomi: is moeder van een zoon in de middenbouw en een dochter in de onderbouw op de 
Voorstad 
Liza (afw): is moeder van een zoon in de bovenbouw en een dochter in de onderbouw op de 
Voorstad. 
Ingrid Geensen: is stamgroepleider van de middenbouw op de Bekkumer. 
Tessa: is stamgroepleider van de middenbouw op de Bekkumer 
Yno (afw): is stamgroepleider van de bovenbouw op beide locaties 
José: is stamgroepleider van de middenbouw op de Voorstad  
Ook aanwezig maar geen lid van de MR. Edwin: directeur beide locaties.  
 
2. notulen vorige vergadering. 
- Taakverdeling locatieleider en directeur komt nog terug.  
- Gezonde school op Voorstad wordt wat versoepeld 
- Leraren op Voorstad lopen meer rondes tijdens de pauzes, (ook het “loslopend” personeel wordt 
hiervoor ingezet) 
- Werkdruk gelden meenemen naar de GMR. Dit pakt Dieuwke op.  
 
3.  Mededelingen 

MR dit schooljaar 
Ingrid wordt/blijft de voorzitter van de MR dit schooljaar, zij maakt in overleg met de directie de 
agenda en leidt de vergaderingen 
Gezien de werkdruk is 4 personeelsleden in de MR wat veel. We hebben overlegd dat 1 van de 
teamleden “slapend” lid wordt. Hij/zij is alleen aanwezig als er gestemd dient te worden.  
Om te zorgen dat beide locaties vertegenwoordigd worden in de MR is besloten dat iemand van 
de Bekkumer het slapende lid wordt.  

 
De vergaderingen vinden de ene keer op de Bekummer plaats en de andere keer op de Voorstad. 
Als de vergadering op de Bekummer plaats vindt, notuleert er iemand van Voorstad en andersom. 



De notulen worden eerst naar Ingrid gestuurd, vervolgens mailt zij ze naar iedereen van de MR en 
worden ze op de website geplaatst door Yno. José zorgt ervoor dat de mailadressen van de 
ouderleden van de voorstad bij Ingrid komen, zodat we een mailinglijst kunnen maken.  
 
Datum vergaderingen 
14 november 2018  
30 januari 2019 
20 maart 2019 
5 juni 2019 
 
Naomi geeft aan, dat zij het op doktersadvies een tijdje rustig aan te moeten doen. Zij wordt nu 
een tijdje slapend lid van de MR, over een tijdje kijkt zij of het weer mogelijk is om aan te sluiten.  

  
Mark Kelderman is namens de Kleine Planeet lid van de GMR, hij wil graag op de hoogte gehouden 
worden wat er speelt en andersom ook. Dieuwke wordt de contactpersoon met Mark.  
 
Ingrid schrijft een stukje over de MR voor in de nieuwsraket. Deze wordt in de nieuwsraket voor 
beide locaties geplaatst.  
 
Dieuwke zit ook in de Ouder Commissie van de BSO, zij is het aanspreekpunt voor hen.  
 
Edwin zal niet bij alle vergaderingen aansluiten. Hij is aanwezig als hij vragen heeft aan de MR of 
als hij iets wil toelichten aan de MR of als hij door ons wordt uitgenodigd om iets toe te lichten.  
  
 
4.  Schoolplan nieuwe stijl 
Het schoolplan 2019-2023 moet dit jaar geschreven worden. Dit moeten alle scholen binnen het 
OPOD doen.  
Edwin legt uit hoe dit in zijn werk gaat. Er zijn 5 stappen. 

1. “naar buiten kijken” wat leeft er op school? Hiervoor worden enquetes gehouden onder 
ouders, kinderen en teamleden.  Dit vindt plaats in het najaar. 

De enquête krijgt de MR te zien en hier kunnen we nog vragen aan toevoegen als wij dit wenselijk 
vinden.  

2. In januari gaan we onze missie/visie vaststellen. Dit is in ons geval de Jenaplanvisie. Hieruit 
bepalen we speerpunten waar we aan willen werken. 

3. In februari bekijken we welke dingen we niet (meer) willen doen. Wat past niet binnen ons 
onderwijs 

4. Vervolgens kijken we in welke vormen we dit gaan aanpakken 
5. Aan het eind van het schooljaar (juni) leggen we dit alles vast en dat wordt ons schoolplan.  

Dit plan krijgt de MR te zien en mogen daarop “schieten.”  
Aan het eind van schooljaar moet het plan dan af zijn. 
 
 

5. Schoolgids, ambities van dit jaar, mn rekenen in doelen 
We hebben nu 2 locaties wat voorheen 2 scholen waren en dit moet samen komen in 1 schoolgids. 
Dit is behoorlijk lastig want veel dingen komen niet overeen (bijvoorbeeld het schoolreisgeld en de 
ouderbijdrage) Edwin is hier druk mee bezig. 
Ook de ambities van de school worden hierin gemeld, zoals deze ook staan op de jaarkalender. 
Ingrid krijgt het schoolplan voordat hij meegaat naar ouders, zij leest hem door en moet hier 
goedkeuring voor geven. 
 



 
6. Begroting (kort) 
De begroting loopt bij scholen niet per schooljaar maar van 1 januari t/m 31 december. In oktober 
moeten er dus weer nieuwe plannen komen voor het komend kalenderjaar. Dit moet passen bij de 
speerpunten die wij als school hebben. 
Op 1 oktober worden de leerlingen geteld en op basis daarvan wordt het geld berekend. Wij zijn op 
beide locaties gegroeid het afgelopen jaar dus er komt weer iets meer geld. 
In januari laat Edwin de begroting aan de MR zien en licht hij deze toe.  
 
7.  BSO Voorstad 
Voor de peuters op beide locaties en de BSO Bekkumer werken wij samen met DOK 13, dit is een 
organisatie die dit voor ons verzorgd. Wij hebben als school veel inbreng over de invulling maar 
DOK 13 doet de zakelijke kant.  
16 ouders op Voorstad hebben te kennen gegeven gebruik te willen maken van de bso op locatie 
voorstad. Er zijn 6-8 kinderen nodig om het “kiet”te laten draaien. 
Vanaf januari start er een BSO op maandag, dinsdag en donderdag na schooltijd op Voorstad. 
Alle ouders die hebben aangegeven gebruik te willen maken worden hiervoor benaderd. 
 
8.  Evaluatie ouderavond 
Edwin stelt voor om komend jaar een oudermiddag te organiseren, die mede georganiseerd wordt 
door de kinderen.  Hier wordt over nagedacht in het team. Ouders geven aan dat ze de filmpjes 
erg waarderen. 
 
9.  GMR 
De stukken die binnenkomen worden naar Dieuwke gestuurd, zij neemt wat relevant is,. mee naar 
de vergadering van de MR.  
 
10. Wat verder ter tafel komt/rondvraag 
Wat doen we met de privacywetgeving? 
 Edwin geeft aan dat school dit serieus neemt, maar dat het erg lastig is. Als ouders aangeven niet 
te willen dat er foto’s/ telefoonnummers verspreid worden, dan wordt die niet gedaan. 
 
Taakverdeling locatieleider en directeur komt nog terug.  
Gezonde school op Voorstad wordt wat versoepeld 
Leraren op Voorstad lopen meer rondes tijdens de pauzes, (ook het “loslopend” personeel wordt 
hiervoor ingezet) 
Werkdruk  
 
11.  Volgende vergadering: 14 november 2018 
 
Wat?  Wie? 
Overleggen wie het slapend lid wordt  Tessa en Yno 
Contact houden met Mark mbt de GMR  Dieuwke 
Mailadressen oudergeleding Voorstad doorgeven  Jose 
Notulen verspreiden en 1 mailgroep maken  Ingrid 
Notulen op de website plaatsen  Yno 
Stukje nieuwsraket  Ingrid  
Enquêtes m.b.t. schoolplan agenderen voor volgende 
vergadering 

Ingrid  

Vraagstuk werkdrukgelden bespreken in GMR  Dieuwke 
 


