
 

 

 

Notulen MR-vergadering 24-10-2017 
Voorzitter : Judith Vermeulen 
Notulist: Judith van Otterdijk 
Aanwezig: Esther Jaspers 

Hanneke Drouen 
Voor schoolse zaken Helma Adriaans i.p.v. Sraar Berkers i.v.m. ziekteverlof Sraar 

 
Vergaderpunten: 

1. Schoolse zaken (Helma) 

 Vervangersbeleid: 
 gaat er komen voor als er geen vervanger is 
Er is een richtlijn gestuurd vanuit GOO. Deze wordt nog school specifiek gemaakt. School 
moet hierover nog in overleg. Vorig jaar is gezegd dat er 1 dag schoolopvang is en de dag 
erna de kinderen thuis moeten blijven. Als beleid bekend is, wordt dit gedeeld met de 
ouders.  

 Privacy:  
daar wordt ook een richtlijn voor geschreven op GOO-niveau en op schoolniveau.  

 Audits:  
Aantal mensen opgeleid binnen GOO om audits uit te voeren binnen de stichting. Zij 
doen wat voorheen de inspectie altijd deed. Inspectie komt dan na meer jaren pas terug, 
omdat de kwaliteit ook door de audits gewaarborgd wordt.  
Audits worden gedaan door collega’s van andere scholen. Leerkrachten en directie.  

 Taalplan: 
3 studiemiddagen gaan ze OPDC (expertisecentrum SBO) 
Komen om doorgaande lijn te maken op taalgebied samen met personeel.  
Het plan moet binnen een jaar op papier staan.  

 Mediaplan: 
In samenwerking met bibliotheek wordt schoolbreed een plan gemaakt.  
Het begint al bij de kleuters met leren ja en nee zeggen 

 Muziekimpuls: 
Elke week. Erg leuk! Leerkrachten leren er erg veel van.  

 Gym met sportcoach: 
Om de week en de week erna een schaduw-les. Ook hier zeggen leerkrachten hier erg 
veel te leren.  

 Klas-consultatie:  
Helma neemt de klas over en leerkrachten die dit willen kunnen mbv een kijkwijzer gaan 
kijken in een andere klas.  

 MFA: 
Buitenterrein wordt op dit moment aangelegd, wordt steeds leuker en veel kinderen zijn 
al aan het spelen.  

 
2. Notulen vorige vergadering  

Goed gekeurd 
 



3. Notulen teamvergadering 

 Openingsvergadering 

 7 sept 

 25 sept 
Kleinerf zijn wezen staken in Helmond. Mocht er een vervolgstaking komen, dan gaat 
kleinerf daar weer aan mee doen.  

 10 okt 
 

4. Notulen ouderraad 
Ouderbijdrage altijd vrijwillig en kan dus niet verplicht worden. Je mag zelfs al geen 

herinnering sturen. Ouders die niet betalen kan geen consequenties hebben voor de 

leerlingen. 

Voor de feestweek is ons advies om de ouderbijdrage niet te verhogen.  

Personeelsgeleiding MR koppelt dit terug naar Anja (Personeelsgeleiding ouderraad) 

5. Planning data  vergadering 2017-2018 
Dinsdag 23 okt 

Dinsdag 9 jan  

Dinsdag 20 feb  

Dinsdag 17 april 

Dinsdag 19 juni 

Afhankelijk van de agenda borrelen we 9 jan of 20 feb. 

6. Ingekomen stukken 

 IKC nieuwe stijl brochure 

 Medezeggenschap in Integraal kindcentrum 

Binnen Kleinerf hebben we besloten al een aantal jaar geleden om de OR van de 

kinderopvang en PSZ facultatief aansluiten bij de MR vergadering. Zij kijken naar de 

agenda of het voor hen noodzakelijk is. Dit is overlegd met de OR.  

 Activiteitenplan GOO-raad 2017-2018 

Ter kennisgeving 

 IKK maatregelen invoeringsdatum 2018 

Ter kennisgeving. Wordt op dit moment al uitgevoerd in de kinderopvang/PSZ 

7. Rondvraag: 

 Esther: “trots-borden” nieuw leven ingeblazen worden? Iets voor de kinderraad? 

 Esther: volgende keer niet meer met papier vergaderen maar met laptops.  

 Judith V: Interesse in een MR-cursus binnen de stichting? Judith O heeft interesse 

 Judith O: Is er een planning voor de MR activiteiten in een jaar? Judith V gaat dit 
nakijken 
  

  


