
Vergadering: MR cbs It Harspit 

Notulen MR- vergadering 16 april 2018 
 

Aanwezig: Bernardus, Antina, Boy. 

Afwezig met kennisgeving: Jildou, Boukje en Sybolt. 

  

1. Opening en woord van welkom 

 Boukje volgende keer flaubyt. 

 

2. Vaststellen agenda ; vastgesteld  

 

3. Mededelingen (berichten ouders en team e.d.): 

- Nieuwsbrief Raad_Daad E-nieuws maart 2018 

Harspit zit onder het gemiddelde met speciaal onderwijs verwijzingen. 

- Artikel actualisatie MR-documenten  

Gezien. 

- Terugblik resonansavond op dinsdag 27 maart 2018. 

Tienerschool; Informatie werd als “erg zakelijk” ervaren. 

Positive behaviour support; Muntjessysteem gebruiken wij op onze school op een andere 

manier bv. met bloemblaadjes en smileys. Zou ook wel buiten de klas kunnen! 

 

4. Notulen van de MR-vergadering van 5 maart 2018 en doornemen van de acties. 

Het circus dat eventueel tijdens de oranjespelen zou worden  geregeld gaat nu definitief door. 

Verder worden de notulen Vvastgesteld.  

Circus  gaat sowieso door tijdens de Ooranjefeesten. 

 

5. Onderwerpen Ouderraad. 

Geen aanvullingen. 

 

6. Onderwerpen/notulen GMR (bijlage); 

-  GMR-notulen van 14 november 2017 – agendapunt 10: Bijzonder neutraal onderwijs (E-

mail GJ) 

Wij wachten de informatie van de laatste GMR vergadering van april af. 

 

7. E-mail inzake werkdrukgelden Sybolt. 

Voorstel personeel MR; lunchtijd 12.00-12.15 omzetten naar lestijd.Dit om 

werkdrukvermindering te krijgen. 

Uren die nu extra worden gemaakt kunnen later worden gebruikt als uren voor de  

studiedagen en eventueel ook verlenging van de mei vakantie. 

Bernardus is akkoord. Antina brengt afwezige Jildou op de hoogte en Boy neemt contact op 

met afwezige Baukje. 

Als de meerderheid van het team instemt en de ouders van de MR positief zijn kunnen we dit 

plan doorzetten. 

 

8. Reglement MR stichting Palludara (bijlage); 

Paragraaf 1: geen opmerkingen 

Paragraaf 2: 

-Bij krimp minder keuze uit leerkrachten. 

- Zitting: zittingsduur vanaf september 2018. 

Paragraaf 3: geen opmerkingen. 



Paragraaf 4: geen opmerkingen. 

Paragraaf 5: geen opmerkingen. 

Paragraaf 6: artikel 34” huishoudelijk document” wordt in het begin van het nieuwe  

schooljaar uitgewerkt. 

Paragraaf 7:geen opmerkingen 

Paragraaf 8:geen opmerkingen. 

Paragraaf 9: artikel “38”. Sybolt welk bedrag kunnen wij met MR activiteiten gebruiken? 

Is 15.000 gebudgetteerd en waarom zo veel? 

 

9. Onderwerpen directie /Sybolt: 

- 28 Mei stemt de MR in met de formatiewens en ook de groepsverdeling van “de nieuwe 

groep 6”. 

- 286 Mei zal de MR ook instemmen over de extra toebedeelde zorguren die dan aan de 

school zijn toebedeeld.. 

- Nieuw WiFi netwerk in de toekomst wordt positief ter kennisgeving aangenomen. 

- Keurmerk veilige school zoekt Sybolt uit. Er is een herkeuring geweest, maar het rapport is 

niet opgestuurd. 

-  Plan van Aanpak RIE&E (11-01-2017) 

Termijnen lopen nog. Welke doelen zijn behaald en welke opmerkingen/ acties  worden 

toegevoegd. Sybolt  graag  toelichting in schooljaar 2019. 

-Harspit journaal als “Pilot” proberen.Aandacht voor de wet  op de privacy. Mag dit? 

 

10. Oars noch wat? 

Geen opmerkingen. 

 

11. Datum volgende MR-vergadering. 

28 Mei 2018. 

 

12. Afsluiting 21.15 

 

 Aktielijst 

Onderwerp 

 

Wat Wie 

Wanneer is volgende MR-

basiscursus?  

 

Uitstel naar het komende 

jaar. 

 

 

Regelementen GMR-MR 

 

Besluitvorming 28 mei Alle MR-leden 

FlaFlaubyt 

 

? Boukje 

 

- Hoe staat het met “ 

keurmerk veilige school”? 

 

 Sybolt informeert over 

rapport dat mist. 

 

Agenda punten volgende 

vergadering. 

 

 Bernardus 

 

Info. bijzonder neutraal 

onderwijs 

 

Wachten info. vVan GMR 

af. Bespreken op 28 mei. 

Bernardus (eventueel e-mail 

naar GMR) 

 



 


