
Notulen MR dinsdag 29 oktober 2019. 
Aanwezig: Wendy Kanis (voorzitter), Kalinka Loos, Marco Lagendijk, Lucie de Looze, Theo 
Douma en Wendy Carlebur (notuliste) 
Afwezig: Petra Zonneveld 
 
Opening en welkom Wendy 
 
Notulen 11 september 
Vastgesteld 
 
Jaarverslag 
De schoonmaak wordt gecontroleerd vanuit het onafhankelijke bedrijf vanuit PCPO. Zij 
waardeerden de schoonmaak voor de zomervakantie met een 7,5. De nieuwe 
schoonmaakster begint in de ochtend voor schooltijd. Er is een nieuwe leidinggevende bij 
CSU en de communicatie moet nog worden verbeterd. 
 
Veiligheidsmonitor is opgenomen in het jaarplan 
 
Leerlingentelling 
Leerlingentelling 1-10-2019: 197 lln (tov 182 op 1-10-2018). 8 % groei. Wel vanwege 'maar' 
19 vertrekkende lln. in groep 8. Dat worden er dit jaar 30.  
 
Schooljaarplan 
Schooljaarplan duidelijk en aangepast 
 
Staking 6 november 
Er zijn geen berichten gehoord vanuit de ouders over de aankomende staking. Fijn dat het 
tijdig werd gecommuniceerd. Formeel zijn we dicht.  
 
Workshops Eiland Marlyne/gym 
We hebben besproken hoe de workshops en gymgroepen ingedeeld zijn voor de groepen 3 
t/m 8. Er zijn blokken met verschillende workshops: zoals outdoor gym, koken, techniek etc. 
Daarbij gaat Eiland Marlyne aan de slag met O&O en beweging, wat belangrijke pijlers zijn 
voor de school. De andere helft van de groep blijft in de klas voor passend 
(gepersonaliseerd) onderwijs. De verdeling wordt ook gedaan tijdens de gymlessen 
(gecombineerde gymgroepen bijv. 7&8). 
 
Deze ontwikkelingen zijn niet helder genoeg overgekomen vanuit de nieuwsbrief die 
gecommuniceerd is via Social Schools. Het is een idee om een papieren nieuwsbrief te 
geven met de hoogtepunten van de ontwikkelingen (waaronder de workshops/O&O, W&T 
etc.) 
 
Overblijf 
Wendy K. geeft aan dat haar dochters de overblijf niet meer leuk vinden sinds dit schooljaar. 
Zij neemt contact op met Eiland Marlyne.  
  
GMR 
De goedgekeurde notulen van de GMR stuurt Lucie door naar Wendy K. De gedragscode 
verantwoord gebruik bedrijfsmiddelen o.a.: contact met ouders/appen/Facebook etc. wordt in 



de GMR bij alle scholen doorgenomen en wordt opnieuw getoetst. Daarna komt er een vast 
protocol voor.  Hoe dat wordt gecontroleerd wordt tijdens de volgende vergadering 
besproken.  
 
De schoonmaak is besproken het is opnieuw onder de maat.  
 
Er is gesproken over het ziekteverzuim bij PCPO, dit was 4,5% op dit moment is het 3%. De 
invalpool is leeg. 
 
Lucie vraagt aan Petra of zij naar de cursus wil, Wendy heeft aangegeven dat zij later dit zal 
doen.  
 
OR 
Jaarverslag ziet er duidelijk uit. Er zijn geen op- of aanmerkingen. 
De aanpassingen voor de schoolgids zijn goedgekeurd. Voor de volgende keer wordt er 
iemand uit de OR uitgenodigd bij de MR-vergadering. 
 
Reglement MR  
Het MR-reglement wordt aan Theo voorgelegd. We vragen aan Theo informatie over de 
geschillencommissie.  
 
Huishoudelijk reglement MR 
Lucie/Kalinka vragen bij de GMR of het nodig is dat de goedgekeurde verslagen worden 
gedeeld (artikel 8) 
We hebben de gemarkeerde teksten aangepast/verwijderd.  
 
MR taakverdeling 
In het reglement staat beschreven hoe de verkiezingen verlopen. Dit wordt voor de volgende 
keer een agendapunt. 
Marco geeft aan dat hij het voorzitterschap op zich zou kunnen nemen. 
Wendy denkt na over de taakverdeling. 
 
Overig 
Er moet meer bekendheid onder de ouders komen over de MR. Zoals de data van de 
vergaderingen etc.  
 
Afspraken 

● Voor de volgende keer wordt er iemand uit de OR uitgenodigd bij de 
MR-vergadering. 

● Lucie vraagt aan Petra of zij naar de cursus wil, Wendy heeft aangegeven dat zij later 
dit zal doen.  

● De goedgekeurde notulen van de GMR stuurt Lucie door. 
● Agendapunt voor de volgende keer: reglement verkiezingen nieuwe MR-leden. 
● Taakverdeling wordt nogmaals bespreken. 


