
 

AGENDA MR-VERGADERING 1 oktober ‘18 

AANVANG 19.00 uur 

 

 

 
1. Opening 

 
Geen ingekomen stukken. De notulen van vorige keer zijn goed gekeurd.  

2. Mededelingen Op 30 oktober is er vanuit OBO een panelsessie voor de MR van de 
scholen in Moerdijk, Drimmelen, Rucphen en Halderberge. Voor deze 
avond volgt nog een uitnodiging.  Deze bijeenkomst is voor alle 
ouders (dus niet enkel voor de MR) en vindt plaats in Oudenbosch. 
We hebben het idee om dit in het volgende kwastje te zetten. (Maar 
die is dan al verstuurd  doorgeven aan Susanne) 

3. Vaststellen vergaderdata  Vergaderdata 2018-2019 vaststellen & taken MR verdelen.   
Er zijn twee vergaderdata veranderd: 29 november wordt 26 
november en 15 april wordt 6 mei. Ook zijn we het eten vergeten, 
hiervoor plannen we een losse datum per e-mail. Debbie regelt dit. 
Brechje wordt secretaris, Debbie wordt voorzitter en houdt ook de 
agenda bij.  

4. Punten Susanne  afwezig 
Besproken door Debbie, namens 
Susanne. 

* Groei/ leerlingtelling/ extra materiële vergoeding en pr; 
Er is veel groei (30%), mn in de OB. Het gestelde doel van 70 
leerlingen is al behaald. Als de groei doorzet dan hebben we in 
februari recht op groeitelling. Het kan haalbaar zijn om 90/100 
leerlingen te hebben.! De extra kleutergroep die na de kerstvakantie 
start wordt op personeel gebied betaald door deze groeitelling. Ook 
zal er extra geld beschikbaar komen vanuit OBO: €13.003,93, 
verdeeld over twaalf maanden. 

* Concept begroting; 



Debbie heeft de begroting laten zien en uitleg gegeven. We staan er 
goed voor, dit komt mede doordat we activboarden van Avans 
hebben gekregen. Deze geven nog wel storingen, maar avans heeft 
toegezegd deze gratis op te lossen.  

* Hoe zijn we gestart?  
We zijn gestart met twee nieuwe, fijne collega’s. Het is nog niet 
duidelijk of Marlene terugkomt.  

* Bezoek wethouder 
Nav het bezoek van Susanne bij de wethouder heeft ze nog een 
reactie gehad: “Graag wil ik je nog bedankten voor het prettige 
bezoek van vorige week. Complimenten hoe je het Palet weer in de 
picture wist te zetten. Jullie methodiek met lesgeven, het leren 
plannen en ‘petjes’ methode vond ik heel prettig over komen. Mocht 
ik op een of andere manier iets kunnen betekenen op het gebied van 
bijvoorbeeld gezonde voeding dan hoor ik het graag. We hebben 
vanuit de gemeente een facebookpagina en dan kunnen wij ook 
aandacht geven aan jullie initiatieven vooral als deze gericht zijn op 
de samenleving of bijdragen aan de sociale cohesie. Neem gerust 
contact met me op bij vragen en heel veel succes met jullie school”. 
Dat is natuurlijk mooi. Kritische kanttekening: door onze nieuwe 
manier van naar buiten treden krijgen we meer gedaan. Dat zou niet 
van invloed moeten zijn op hoe een wethouder een school ziet. 

* Stand bso/kleuterlokaal 
Er is goed overleg geweest, oa. over het nieuwe huurcontract. We 
zitten op één lijn nu. Wanneer de nieuwe kleutergroep is gestart, kan 
de leerkracht het lokaal nog tot 15:30 opruimen, daarna mag de bso 
het gebruiken. De bso eet en drinkt om 15:00 eerst nog iets in de hal. 

5. Jaarplan Toelichting door Susanne.  Deze is als bijlage toegevoegd.  
Er zijn geen vragen over het jaarplan. Het abonnement op Kijk wordt 
opgezegd en vervangen door de leerlijnen in Parnassys. 

6. Wet privacy Debbie licht handboek IBP toe.  
De bovenschoolse privacy-coördinator is langs geweest en heeft een 
presentatie gegeven. Het team is alert gemaakt op sommige punten. 



Veel doen we al goed. Susanne heeft een nieuw up-to-date 
inschrijfformulier gemaakt dat per 2 oktober 2018 in gebruik wordt 
genomen. 

7. Activiteitenplan Vorig jaar hebben we een start gemaakt met het activiteitenplan. We gaan 
hiermee verder.  

We hebben alle missende punten ingevuld. Punten die nog open 
staan zijn:  
1. Punt 9, het budget wat per school beschikbaar is voor de MR. Dit 

gaat Debbie navragen bij het bevoegd gezag.  
2. Bijlage B, het rooster van aan- en aftreden. Dit gaat Arie erbij 

zoeken.  
3. Brechje maakt een schema voor de (verplicht) te behandelen 

onderwerpen tijdens de vergaderingen de komende jaren. Het 
jaarverslag is niet gemaakt eind vorig schooljaar, dit pakt Brechje 
op en bespreken we in de vergadering van 26 november.  

8. Rondvraag.  Het pannaveldje is kort besproken. Is het niet te groot? Blijft er nog genoeg 
ruimte over voor de kinderen die er niet mee spelen? Het team bespreekt dit 
onderwerp in het eerstvolgende overleg.  

 

Actielijst: 

- Susanne: De panelsessie in Oudenbosch op 30 oktober, dit moet nog gecommuniceerd worden naar alle ouders. Het Kwastje is dan al 

weg?  

- Activiteitenplan:  

Arie: Rooster aan- en aftreden opzoeken. 

Brechje: Jaarverslag maken 2017/2018. 

Brechje: Schema voor de onderwerpen van de komende vergaderingen per jaar maken.  

- Debbie/Ellen: Pannaveldje bespreken tijdens teamoverleg. 


