
 

AGENDA MR Vergadering 
 
MR vergadering OBS De Schakel 
Dinsdag 6 november  
Van 19.30 uur tot 21.30 uur 
 
Aanwezig: Thessa, Brigitte, Ellen, Angelique, Rianne, Rien 
Afwezig: geen  
 

19.30  uur – 21.30 uur  
 
1. Opening 
2. Notulen vergadering 28 september 2018  
3. Informatie vanuit directie/stichting 
4. Voortgang GMR 
5. ALV OR 
6. Taakbeleid (nieuwe CAO PO) 
7. Meerjaren Begroting 
8. Beleidsvoornemens 2019 
9. Jaarverslag 2017-2018 
10. Vergadering 11 december 2018 
11. Rondvraag 

 

 

21.30 uur Afsluiting 
 

 

 
BS vraagt aan iedereen om de notulen op tijd te lezen en door te nemen. notulen naar iedereen sturen en 
dan ook op de shared opslaan.  
 
BS vraagt zich af wat er met de ingekomen reclame is gedaan. Er was iets binnengekomen van de 
schaatsbaan Ammerstol. Maar daar is geen actie op ondernomen.  
 
BS vraagt zich af hoe het met het lunchrooster is gegaan.  
 
Fotograaf zijn nog een aantal vragen. Dat wordt opgepakt.  
 
Notulen zijn verder goedgekeurd.  
 
3. Geen informatie vanuit de directie. Zijn 3 kandidaten voor de bestuurder. Ai André Lammers blijft tot 
December. Financiële commissie opgesteld.  
 
4. Voortgang GMR: GMR wil graag met een nieuwe bestuurder aan de slag. Een aantal onderwerpen 
waaronder a.i. medewerkers (beleidsmedewerker HR). MR mail opstellen richting voorzitter GMR. 12 
december is er nog een GMR vergadering.  
 
5. Er een nieuwe penningmeester gevonden, Michel Rijsdijk, vader van Hjalmar uit groep 1. Er zijn gelden 
over vanuit de OR en hiervoor worden nieuwe t shirts gekocht voor de Schakel. Er volgt nog een uitgebreid 
verslag van de ALV.  
 
6. alle medewerkers krijgen meer inspraak over het taakbeleid (binnen de Schakel gebeurt dit al). 
Werkverdelingsplan moet gemaakt worden (wat zijn de werkdagen, wat zijn de overige taken, wat kan ik 
doen aan professionalisering). Voor de zomervakantie CAO technisch afronden en in maart op de MR 
vergadering agenda.  
 



 

7.  Meerjaren begroting: 1 oktober worden de leerlingen (177) geteld voor het aankomend schooljaar. 
Meerjarenbegroting 2019 t/m 2023. Materiële lasten zijn hoog (huisvesting etc). Er zijn nog wat zaken die RG 
moet uitzoeken en deze informatie wordt uiteindelijk met de MR gedeeld.  
 
8. Begroting MR 2018/2019: Nog niet bekend welke kosten er gemaakt gaan worden, behalve Saskia VOO. 
Dat zetten we in op het moment dat de Mr dit nodig heeft. Deze gelden worden voor dat moment 
gereserveerd. En het abonnementsgeld.  E900,00 per jaar. Er wordt voorgesteld dat er met de begroting die 
over is uit 2017/2018 besteed gaat worden aan ventilatoren. De personeelsgeleding zal dit voorleggen in de 
personeelsvergadering.  
 
9. Jaarverslag is bekend en afgerond. Jaarverslag in december plaatsen.  
 
10. GRM 12 december 2018. Agenda volgt.  
 
11. Geen rondvraag.  
 
 


