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Notulen MR vergadering 
Datum: wo 26 september 2018 
Aanvang:  19.30- 20.15 uur Gezamenlijk met ODA en Humanitas i.h.k.v. 3Hoven op ODA-school 
Afwezig: Peggy, Neeltje, Frank, André, Marjon, Anne, Margriet 
Notulist: Margriet 
 

Agendapunt  actie 

1.  Opening, toevoegingen 
20.30 uur start MR-vergadering 

 

2.  Notulen vorige vergadering  
“Knipkaart voor vrije dagen” is door bestuurder niet goedgekeurd! We 
mogen deze op school niet invoeren. 
 
Notulen worden goedgekeurd 
 
Actiepunten: 
 

Notulen na 
goedkeuring 
verzenden 
naar Marjon 
voor de site 
 

3.  Post in: 
--- 

 

4.  Gezamenlijke start Uitkijktoren, Odaschool(locatie Anjelierstraat) 
en Humanitas.  
 
We blikken terug op de afgelopen jaren en kijken vooruit naar dit 
schooljaar.  
  

 We willen draagvlak creëren voor een toekomstig IKC binnen 
Boshoven, wat zullen we dan,  vanuit perspectief MR/OC, zeker 
wel  en zeker niet moeten doen? 

 Welke "opdracht" ziet de MR/OC op dit moment voor de 
leidinggevenden en voor de teams? 

 Wat is de meest prangende vraag vanuit de MR/OC op dit 
moment? 

 Het vervolg. Hoe willen jullie worden meegenomen in het gehele 
proces? 

 

 Vergadering in aanwezigheid van directeur  

5.  GMR: 
Frank is gestopt met GMR. Bij het invullen van de taakuren binnen het 
team is tot op heden niemand die deze functie vervult. 

 
 
 

6 Kwaliteitsrapportage 
Uitkomsten worden toegelicht en besproken.  

 

7 Bezetting MR 
Tijdens de verdeling binnen het taakbeleid van het team heeft het team 
de vraag opnieuw neergelegd of het nodig is om op onze school 3 leden 

 



 

 

 

in personeelsgeleding te leveren. Dit heeft te maken met het feit dat we 
een klein team hebben en MR in verhouding een groot aantal taakuren 
invult. Ook de vraag of zo’n kleine school een vertegenwoordiging van 3 
teamleden  en dus ook 3 ouders nodig heeft. 
 

 Komende periode komen er heel wat belangrijke zaken op tafel 
bij de MR; denk bijvoorbeeld ook aan 3Hoven. 

 Ouders geven aan dat ze het wel prettig vinden om onderling 
feedback te kunnen geven naar elkaar. Twee personen is dan 
gering. 

 
Besloten wordt om voorlopig toch met 3 personen per geleding door te 
gaan. Mocht door ziekte van collega’s het taakbeleid in gedrang komen 
dan zal een van de MR-personeelsgeleding hier ingeschoven worden. 
 
Dat betekent dat de vacature voor de oudergeleding per direct moet 
worden uitgezet! 

8 Rondvraag 
Nieuwe vergaderdata: 

 Donderdag 22 november 2018 

 Donderdag 10 januari 2019 

 Dinsdag 12 februari 2019 

 Maandag 1 april 2019 

 Woensdag 8 mei 2019 

 Woensdag 12 juni 2019 onder voorbehoud 
 
Anne heeft als teamlid deze vergadering bijgewoond en zal 
waarschijnlijk lid worden. 
 
Neeltje geeft aan dat ze hard op zoek zijn naar overblijfouders. Het 
gebrek is nijpend. Neeltje werft actief! 
 
 

 

9 Sluiting 
Om 21.35 uur 

 

   

        

   

      

   
 

 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


