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Notulen MR-vergadering 8 februari 2017 
Datum: 8 februari 2017 
Aanvang:  19.45 uur 
Aanwezig: frank, André, Marjon, Margot, Margriet, Peggy 
Afwezig: Neeltje, Martine 
Notulist: Margriet 
 

Agendapunt  actie 

1.  Opening, toevoegingen  

2.  Notulen van  14 december 2016 

• Punt 3 GMR, puntje 3: Koen en Frank hebben de presentatie samen 
op zich gepakt. 

• Punt 8; puntje 2: besluitvorming en advies ligt nog steeds bij GMR 
 
Notulen worden goedgekeurd. 
 
 
Actiepunten: 
 

Notulen na 
goedkeuring 
verzenden 
naar Marjon 
voor de site 
 
 

3.  Post in: 
 

 

 Vergadering in aanwezigheid van directeur  

4.  GMR:  
Frank praat ons bij over GMR 

• Bij belastingcontrole zijn enkele puntjes naar boven gekomen die 
niet helemaal lijken te kloppen. Wordt verder onderzocht. Stuit op 
veel onduidelijkheden. Verdere info volgt t.z.t. 

• Werkgroepen onderzoeken verschillende scenario’s voor 
samenwerking Meerderweert en Eduquaat.  
veel vergaderingen, vervelende tijdstippen, te kort tijdspad 
Streven van bovenaf is dat de werkgroepen in april met advies 
komen. Dit is heel krap gepland en zal waarschijnlijk niet lukken. 

• De voorlopige adviezen zullen richting geven aan een vervolg hierin. 

• Frank heeft zich opgegeven voor werkgroep 1 “Stip aan de horizon”; 
waar willen we heen? 

• De afgelopen tijd zijn we enkele samenwerkingen met 
Meerderweert al aangegaan. Nu wordt dus bekeken welk vervolg 
hier op zou kunnen komen/ een eventuele uitbreiding hiervan. 

• Functiehuis; welke functies zijn er binnen de stichting en welke 
salarisschalen worden hieraan gekoppeld. Dit is nog steeds niet 

 



 

 

 

goed uitgewerkt hoewel het concept er ligt. Henk heeft beloofd dit 
op korte termijn af te maken. 

• Reglement GMR; Frank vraagt de mening over verkiezingen: 
- Moeten we grootte behouden? 
- is het kiesbaar of is het belangrijk om per school één 
afgevaardigde van het team en één van de ouders te behouden 
zodat elke school vertegenwoordigd wordt? Mensen staan tenslotte 
niet te springen. 
 

• Brainstorm: 
-Mensen moeten affiniteit hebben, oprecht geïnteresseerd kunnen 
zijn 
-Ouders moeten bereid zijn om minimaal enkele jaren te zitten. Het 
kost veel tijd je in te werken in de materie. 
-Als ouder zit je er niet voor jouw school maar voor de stichting. 
-Vraag: bij welk onderwerp/ besluit zou je nadeel kunnen 
ondervinden als je niet vertegenwoordigd bent als school? Waar ligt 
de noodzaak om vertegenwoordigd te zijn? 
-Oudergeleding heeft vaak expertise op bepaalde vlakken die erg 
wenselijk is binnen de GMR. 
 
Conclusie: minimaal één lid per school is wenselijk 

• Presentatie van Koen en Frank van onze school werd goed 
ontvangen. 

 

5 Agendapunten van André: 

• Het inrichten van de managementstructuur OBS De Uitkijktoren 
vanaf 1 augustus 2017. 

• De ontwikkelingen van 3 Hoven. 
 
André licht toe 
 

 

6 Traktaties verjaardagen kinderen op onze school. 
Besluit van het team is gevallen om volgend schooljaar geen traktaties meer 
toe te staan bij de verjaardagen van de kinderen op onze school. Reden 
hiervoor is onder meer dat er ouders zijn die zich een traktatie niet kunnen 
veroorloven. Verder wordt in de bovenbouw meestal chips uitgedeeld. 
Hoewel snoep niet is toegestaan kom je hier niet onderuit. Elk jaar komt dit 
issue weer terug in informatieavonden en is er veel discussie over. 
Met het afschaffen van traktaties ondervang je deze problemen. 
De verjaardag van elk kind zal uiteraard wel in de eigen groep blijven 
worden gevierd! Er blijft aandacht voor de jarige! 
 

 



 

 

 

7 Rondvraag 

• Peggy informeert over de defecte verwarming. Onderdeel wordt 
vervangen. 

• Beslissing over nieuwe parkeerplaatsen Floralaan met 
consequenties is door gemeente besloten. Problemen lijken beetje 
te zijn verschoven. 

• Donderdag 20 april op Uitkijktoren GMR en MR-en 
bestuursformatieplan 

•  

 

8 Sluiting om 21.15 uur.  

        

   

      

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


