
 

 

AGENDA MR Vergadering 
 

MR vergadering OBS De Schakel 
Donderdag 28 juni 2018 
Van 19.30 uur tot 21.30 uur 
 

Aanwezig: Rien, Thessa, Angelique, Brigitte, Myrna, RIanne 

Afwezig met melding: Maura en Ellen, Marcel  
 

 

Opening: BS heet de nieuwe leden welkom. Daarnaast worden de andere aanwezigen welkom 

geheten. Nieuw jaar voor de MR. Alle tips zijn welkom. Rianne en Thessa stellen zichzelf kort voor. 

Rianne als personeelsgeleding uit groep 7-8. Zij heeft ervaring met een MR. Thessa als lid van de 

oudergeleding.  

 

BS Jaarplan van de MR: BS zou het tijdens de vakantie opmaken en rond oktober/november 

afronden. Ellen, Myrna hebben een reactie gegeven op het jaarverslag. Rien, Angelique zijn 

akkoord. BS geeft een korte toelichting op het jaarverslag aan de nieuwe leden.  

 

De schoolfotograaf zal foto’s maken van de MR en deze komen ook op de Schakel-app en in het 

jaarverslag.   
 

 

Lunchrooster:  
 
Veel open gaten in het rooster. Hoe komt dat? Rien geeft aan dat er weer reacties zijn gekomen 
van ouders die mee willen draaien. Nieuwe ouders willen ook meewerken. Rien geeft aan dat er in 
de onderbouw veel gaten zijn, maar dat het in de bovenbouw vaak geregeld is. Ouders  zijn 
betrokken en staan wel op het schoolplein om de kinderen op te halen. Ook voor de toekomst moet 
er een oplossing gevonden worden. We denken aan een ander rooster, bijvoorbeeld iedereen 3 
keer per jaar en kun je niet, dan organiseer je een ander persoon. Rien heeft al meerdere pogingen 
gedaan om ouders te mobiliseren. MR stelt voor om nu actie te ondernemen middels een 
brandbrief. Scholen in de omgeving hebben gekozen voor een ander systeem. De leerkracht zit in 
de klas. Bij de Schakel is unaniem gekozen voor een rooster met ouders zodat de leerkrachten de 
gelegenheid krijgen om te lunchen. Nu blijkt dat het animo afneemt.  
 

 

Punt 5: RT leerkrachten. Wie geven nu extra lessen? Voor de zomer heeft Ellen (coördinator 

leerlingenzorg) aangegeven dat zij nog 1 dag in de week aanwezig zal zijn op de Schakel en 

daarnaast Ingeborg.  

Voor RT heeft Ingeborg ook 1 dag gekregen, 1 dag Rianne en Yvonne vult 1 dag in op vrijdag (RT). 

Leerkracht is eerste aanspreekpunt, dan coördinator leerlingenzorg. Is dat voldoende?  
 

 

RG geeft toelichting: Hoe richt je jaarlijks je onderwijs in? Grote groepen binnen de Schakel, daar 

gaat aandacht naar toe. Er zijn best wat kinderen op school die extra uitdaging of extra begeleiding 

nodig hebben. In de eerste instantie zijn de lessen in de klas (basis)  



 

 

 

 

RG geeft aan dat hij graag meer harde cijfers wil aangaande bepaalde aandoeningen zoals adhd en 

dyslexie. Dat zou eigenlijk meer en beter moeten. Het bestuur heeft hiervoor gelden. Er is binnen de 

stichting budget passend onderwijs.   
 

 

Gouden weken:  
 

De eerste periode na de zomervakantie tot ongeveer aan de herfstvakantie. Dit is gericht op 

kennismaking en groepsvorming. Dit jaar is ervoor gekozen om nog meer te communiceren 

hierover. De laatste nieuwsbrief is goed ontvangen. Rien staat bij de deur en is 5 dagen in de week 

aanwezig.  
 

Wet privacy: foto’s in de Schakelapp, kan dat wel of niet n.a.v. de brieven van de afgelopen periode 

die aan alle leerlingen uitgedeeld zijn en ingevuld door ouders.  

AW geeft aan dat er wel gemeld kan worden in de nieuwsbrief dat er hierdoor bij sommige klassen 

meer foto’s geplaatst kunnen worden dan bij andere klassen.  
 

 

Hoe organiseert het bestuur de scholen?  
 
Directie en coördinatietaken worden verschillend ingevuld. De ene school heeft in sommige 
gevallen een of meerdere directeuren.  
 

 

Vacature bestuurder is nog niet ingevuld. De functie is weer uitgezet. Eind november is de 

sluitingsdatum. MS spreekt haar zorg uit over de stichting, de wisselingen binnen het stafbureau. 

MS vraagt zich wat de GMR momenteel doet. De MR overweegt een brief/mail te sturen naar de 

voorzitter GMR.  
 

 

Taakbeleid wordt besproken met team. Er wordt instemming gevraagd aan de personeelsgeleding.  
 

 

VOO akkoord voor de nieuwe afspraak MR met Saskia van de Graaff. Zal in januari zijn. Er zijn nog 

genoeg gelden. Er zijn nog gelden vanuit de vorige jaren. Misschien zijn er ideeën om het geld te 

verdelen.   
 

 

Spaaracties: niet zomaar alles uitdelen. Maar goed nadenken en overleggen. Het zijn commerciële 

bedrijven die eigenlijk gebruik maken van de situatie. De school krijgt er niets voor. Free publicity, 

Afspraak; geen reclame uitdelen voor commerciële bedrijven. Wel bijv. sportclubs binnen het dorp, 

we moeten het promoten. Bijdrage leveren aan sport en cultuur is goed. Voornamelijk dorp 

gerelateerd. Er wordt altijd overlegd met RG.  
 

 



 

 

De schoolgids wordt goedgekeurd door MR en getekend door BS.  
 

 

Rondvraag. Niemand heeft vragen. BS vraagt aan Rianne en Thessa ervan vonden.  

Angelique: Sharepoint MR. Een gedeelde plek voor alle documenten van de MR, maar ook om te 

communiceren. Goed idee, MR stemt in. Angelique vraagt het aan Ruud.  
 

 

Vergadering gesloten 
 
 


