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Notulen MR vergadering 
Datum: 14 december 2016 
Aanvang:  19.45 uur 
Aanwezig:: André, Frank, Koen, Peggy, Marjon, Margot, Margriet 
Afwezig: Neeltje, Martine 
Notulist: Margriet 
 

Agendapunt  actie 

1.  Opening, toevoegingen 
Peggy zal voortaan de vergaderingen voorzitten. 
 

 

2.  Notulen van : MR vergadering, 12 oktober.  
Notulen worden goedgekeurd 
 

• Agendapunt 4: status bussen issue? 
Problemen lijken opgelost 

 

• Agendapunt  7: rondvraag: artikel RTL nieuws percentage 
zittenblijvers. Verschil Odaschool en OBS de Uitkijktoren 
verklaarbaar?  
Cijfers kloppen niet. Zou betekenen dat 1:3 kinderen op onze school 
doubleert en dat is niet zo. Wat voor onze school en populatie wel 
geldt is dat veel kinderen in de onderbouw een achterstand kunnen 
hebben en naarmate de leeftijd stijgt weer een inhaalslag hebben. 
Dit heeft te maken met onze populatie. 
Onderzoek en criteria door RTL4 worden verder ook niet 
onderbouwd. 

 

• Agendapunt 7: overblijfkosten en kosten ouderraad in dezelfde 
week. Opmerking naar Colette. Hoe gaan we dit doen het volgend 
jaar? 
Eerste week oktober is gekozen omdat dan de kinderbijslag wordt 
ontvangen en ouders dus extra inkomsten hebben. Bovendien is er 
een mogelijkheid om in termijnen te betalen. 

 

Notulen na 
goedkeuring 
verzenden 
naar Marion 
voor de site 
 
 

3.  GMR 

• Koala: terugloop is landelijke tendens 

• Functiehuis (welke functies binnen de stichting en beschrijving 
ervoor, aantallen) Goede verhoudingen. Na fusie niet goed meer 

 



 

 

 

aangepast aan nieuwe situatie. Is blijven liggen maar moet wel goed 
gebeuren 

• Koersplan komende 4 jaren. Elke school mag zich presenteren 
binnen de MR. Koen heeft dit op zich gepakt voor onze school. 
Wat zijn punten die wij belangrijk vinden om te vertellen? 
- Kijkop-concept is uiteraard goed om te vertellen en toe te lichten. 
Eventueel kort filmpje maken om het in zijn werk te zien. 
- We blijven ontwikkelen en verbeteren ook in dit concept 
- kijkop-jezelf-formulieren en ouder-kind gesprekken 
- WO-gedeelte ook leerjaar 1-2! 
- huiswerkklas 
- Gebruik van onze hallen 
- belang van het spel (vooral in de onderbouw; hal aankleding) 

• Oudertevredenheidsonderzoek; resultaten moeten goed 
onderbouwd worden anders ontstaan er onjuiste conclusies. 
Hiervoor moet gewaakt worden. 

• Procedure nieuwe ICB-er 
Wenselijk is fulltimer maar is dat mogelijk; ook financieel-kwalitatief 
gezien. 

4.  Presentatie Kijkop-jezelf-formulieren 
Toelichting op de kijkop-jezelf-formulieren en analyse en verwerking van 
scores door Frank en André 

 

5.  Presentatie Kwaliteitsrapportage 
André geeft toelichting 

 

6.  Jaarplanning 

• Begroting en financieel verslag: zullen worden gepland in juni 

• Formatie: wordt gepland in juni 

• Kwaliteitszorg: oktober 

• Ouderbetrokkenheid: vb. jan-feb 

• Ontwikkeling naar IKC 3hoven: elke vergadering voorlopig 

• Schoolgids: in april 

• Onderzoek naar veiligheid en welbevinden: oktober 

• Ondersteuningsplan (zorg voor kinderen)via IOT: GMR 

• “Activiteitenplan” MR: mei-juni 

Marjon zet dit 
op een rijtje 

7.  Post in: 
Geen bijzonderheden 
Nog steeds bankafschriften Rabobank. André pakt het opnieuw op! 

 

8.  Agendapunten van Peggy: 

• Sociale veiligheid: hoe gaan we als school hiermee om? Is er een 
veiligheidsplan? Er staat meer informatie op schoolenveiligheid.nl. 
Tevens ook een model om een plan op te stellen. 

 
 
 
 
 



 

 

 

Onderwerpen kunnen zijn : agressie, verdraagzaamheid, pesten en de 
zwarte pietendiscussie. 
In agendapunt 4 al beetje aan bod gekomen. In GMR wordt 
ondersteuningsgids behandeld. Bovenschools wordt hierin alles 
gewaarborgd. Op de Eduquaatsite is deze terug te vinden. 
 

• per 01-1-2017 nieuwe wet bestuurskracht onderwijsinstellingen. 
Die regelt onder meer dat (g)mr adviesrecht heeft op voorgenomen 
besluit tot benoeming of ontslag van een bestuurder. 

Ook wordt het verplicht dat het medezeggingschapsorgaan minstens twee 
keer per jaar overleg heeft met interne toezichthouder. 
Dit wordt door André even nagevraagd. Is onduidelijk wat hier bedoeld 
wordt 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
André vraagt 
even na 
 
 
 
 

9.  Vergaderdata: 

• 8 februari 

• 20 april (gezamenlijke bijeenkomst alle MR-en en GMR op de 
Uitkijktoren) 

• 24 mei 

• 28 juni 

 

10. RONDVRAAG: 

• André: agenderen volgende vergadering: 
- leiding en management in de toekomst op schoolniveau 
- 3hoven ontwikkelingen 

• Peggy: OV geeft aan dat ze het jammer vinden geen vast lid vanuit 
het team te hebben. Dit is dit schooljaar Nicole Caris geworden; zij 
is vast aanspreekpunt vanuit het team. Waarschijnlijk komt deze 
opmerking vanuit het eindejaarsdiner waarbij even wat 
onduidelijkheden waren. 

•  

 

 Vergadering sluit om 22.00 uur  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 


