
Notulen Agenda MR vergadering 9 Wieken donderdag 27 juni 2019 

Aanwezig: Catrien, Rachael, Saar, Richard, Siebrig, Geeske en Marian 

1.  Opening.    
2.  Welkom nieuwe mr-leden 
Catrien opent de vergadering, die dit keer al om 17.00 uur begint 
i.v.m. een etentje ter afsluiting van het schooljaar. 
Van harte welkom aan Rachael en Saar, die de oudergeleding van de 
MR komen versterken. Vanuit het team komt Evelyn in de MR. 
Naast Ilona gaat nl. ook Catrien de MR verlaten. Zij gaat met pensioen. 

3. Notulen MR vergadering 14-05-2019 
De notulen worden goedgekeurd. 

      4. ingekomen stukken/ mededelingen 
      Rachael, Siebrig en Richard hebben zich opgegeven voor de MR cursus 

in september. 
Ilona kijkt of ze thuis nog een MR zakboek heeft, ook vraagt ze Jeroen 
hiernaar. Ook op school is een exemplaar. 

      5.wie gaat als personeel in de GMR  
      Onze school moet nog 1 jaar voor een personeelslid zorgen om zitting 

te nemen voor de 9 Wieken in de GMR. Siebrig gaat dit bij toerbeurt 
doen met Evelyn. 

      Er komt een account waar alle stukken van de GMR opkomen. 
      Siebrig geeft de nieuwe MR leden door aan de 

personeelsadministratie van Lauwers en Eems.    

     6.formatie. 
      Inmiddels is bekend dat 4 leerkrachten, te weten Catrien, Greta, 

Marike en Marije de school gaan verlaten. Zij gaan met pensioen of 
gaan hun oude roots weer opzoeken. Annemiek de Jong, Evelyn 
Vianen en Janet Toonder komen het team versterken.      

      7.nieuwe schooltijden. 
       Siebrig doet verslag van de invulling van de nieuwe schooltijden en 

dan met name hoe de overblijf is georganiseerd. Het is gelukt om een 
pauze van 40 minuten in te roosteren voor de leerlingen, waarvan 
globaal 20 min. eten en 20 min. buiten spelen. De ouders en de 
onderwijsassistente die de overblijf regelen, worden betaald m.b.v. 
een gedeelte van de werkdrukgelden. Voor de leerkrachten geldt een 
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pauze van 30 minuten. 
      Siebrig informeert ouders hierover. Punten die aan de orde moeten 

komen zijn: schooltijden, overblijf, verantwoordelijkheid, waarde 
buitenspelen, aanspreekpunt, pinda allergie. 

       Na een aantal maanden zal er geëvalueerd worden. 
      8.vragen en antwoorden over de begroting. 
      * scholing: wat niet in het kalenderjaar opgaat, gaat op de grote      
      hoop, onduidelijk is of dat ook voor de scholing geldt. Soms is het   
      handig dit op te sparen voor een duurdere scholing. Zit er verschil in  
      team of persoonlijke scholing. Siebrig gaat navraag doen hoe dat zit  
      met de stakingsgelden van het vorige schooljaar. 
      *Afschrijving. Zit daar een systeem in, de bedragen zijn niet steeds  
      dezelfde. 
      *Schoonmaak; deze gelden zijn bovenschools geregeld. 
      *Instellingslasten  
      Het voorstel is om Ad Bakker uit te nodigen, voordat de begroting  
      komt om verduidelijking te geven. Ad schuift bij de MR vergadering  
      van 30 oktober aan. 
      *de personeelsgeleding van de MR heeft instemmingsrecht . 

      9.schooljaarverslag 
       Siebrig heeft het schooljaarverslag van Corjan en haar toegevoegd. 
       Er worden allerlei vragen gesteld. 
       Omdat niet iedereen tijd heeft gehad om dit goed door te nemen  
       komt het de volgende keer op de agenda ter goedkeuring.        

      10.Rondvraag en nieuwe vergaderdata. 
       * het rest bedrag van de strippenkaart van de overblijf wordt  
       teruggestort. 
        * ter overdenking: wie van de MR ouders wordt voorzit(s)ter 
        * Er zit een technische fout in de website, wordt aan gewerkt. 
       * vergaderdata nieuwe schooljaar: 
        Maandag 23 september (schoolgids, instemmingsrecht ) 
        Woensdag 30 oktober 
        Maandag 25 november 
        Maandag 20 januari    ( schoolplan, meerjarenplan) 
        Donderdag 26 maart 
        Woensdag 20 mei 
        Maandag 8 juni 
        Tijdens het etentje wordt afscheid genomen van Ilona, Catrien en  
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        Jeroen. 
           

 


