
Notulen   MR   donderdag   5   maart   
Aanwezig:   Wendy   Kanis   (voorzitter),   Kalinka   Loos,   Lucie   de   Looze,    Petra   Zonneveld,   Marco  
Lagendijk   en   Wendy   Carlebur   (notuliste)  
 
Opening   en   welkom   Wendy  
 
Notulen   21   januari   2020  
Vastgesteld  
 
GMR  

- Geen   nieuwe   vergadering   gehad   tussen   de   afgelopen   MR-vergadering   en   nu.   Geen  
punten   voor   deze   MR-vergadering  

 
Werkverdelingsplan  

- Maandag   26   april   en   dinsdag   25   mei   staan   beiden   op   studiedag   nummer   6.   Is   er   een  
studiedag   te   veel   of   is   de   nummering   niet   goed?   

- We   willen   graag   een   toelichting   op   de   inzet   van   werkdrukmiddelen   (leerkracht  
11/leerkracht   10)  

- Dit   is   nog   niet   besproken   met   het   team.  
- Bij   PCPO   is   het   percentage   voor   voor-   en   nawerk   op   36%   gesteld,   dat   is   hoger   dan  

het   landelijk   gemiddelde.  
 
Formatie  
Bestuursformatie   wordt   op   5   maart   besproken   en   komt   in   april   in   de   GMR   en   wordt   in   mei  
besproken   bij   de   MR.  
Op   de   MR   van   mei   wordt   de   formatie,   groepsverdeling   en   schoolgids   besproken.  
 
Groep   3  
Er   komt   extra   ondersteuning   in   groep   3.   In   de   ochtenden   op   maandag,   woensdag   en   vrijdag  
staan   Petra   en   Esther   samen.   
 
Vrienden   van   de   Hoeksteen  
De   Vrienden   van   de   Hoeksteen   komen   aanstaande   maandag   9   maart   bij   elkaar.   Het   komt  
moeilijk   op   gang.   De   verwachtingen   liggen   uit   elkaar.   Het   idee   is   om   nu   meer   op   projectbasis  
te   werken.   Er   komt   een   folder   om   mensen   te   enthousiasmeren.   
 
Opbrengsten   CITO  
De   M-toetsen   vallen   wel   vaker   tegen.   We   gaan   vooral   op   spelling   inzetten.   
 
Bezetting   MR  
We   hebben   één   aanmelding   voor   de   MR.   Volgende   week   heeft   Wendy   K.   een   afspraak   met  
haar   om   de   taken/functie   van   MR   door   te   spreken.   
 
Reglement  
De   nieuwe   reglementen   zijn   getekend   door   Theo.   
 
Afspraken  

● Aan   OR   specificatie   budget   vragen/delen   (Lucie)  



● Wendy   stuurt   Theo   een   mailtje   namens   de   MR   m.b.t.   het   stakingsgeld   van   afgelopen  
staking.   Wat   is   er   mee   gebeurd?  

● Wendy   K.   mailt   Stefan   over   de   website   (MR-   vergaderingen   zijn   niet   up-to-date)  
 
De   MR-vergadering   van   14   april   2020   vervalt,   19   mei   2020   is   de   volgende   vergadering.   
 
Voor   de   volgende   vergadering   agenderen:  

● Formatie,   groepsverdeling   en   schoolgids  
● Vrienden   van   de   Hoeksteen  
● Datum   voor   afscheid/afsluiting   plannen   

 
 
 

 
 

 
 


