
Notulen MR CBS It Harspit      28 mei 2018 

Aanwezig: Boy, Antina, Bernardus, Boukje, Sybolt (vanaf 08:30) en Jildau (notulist) 

1. Opening en woord van welkom (flaubyt Boukje) 

2. Vaststellen agenda; akkoord 

3. Mededelingen 

- BSO de Ule gaat sluiten.  

- Extra uitbreiding op groep 1/2. Liesbeth komt 1 dag extra in verband met de 

grootte van de groep. 

- Naar aanleiding van Open dag zijn er 2 nieuwe gezinnen die zich hebben 

aangemeld op It Harspit 

- PR-commissie opgesteld om It Harspit te promoten, onder meer bij de nieuwe 

wijk de Houkesloot 

4. Notulen 16 april 2018 

Geen opmerkingen 

5. Onderwerpen Ouderraad 

- It Harspit Journaal, gaat dit onderdeel uit maken van het nieuwe Ouderportaal? 

- Jaarverslag MR (apart van jaarverslag OR) opstellen voor 1 juli en deze 

rondsturen per e-mail naar de ouders. 

- Schoolkalender wordt herzien 

6. Onderwerpen/ notulen GMR 

- Notulen GMR (mei 2018). Er komt (voorlopig) geen bestuurlijke fusie met 

Stichting Palludara en het Bogerman 

- Resonansavond GMR is besproken tijdens vergadering 16 april 

7. Reglement MR Stichting Palludara 

Reglement akkoord. Punt van aandacht: MR leden mogen een zittingsperiode 

hebben van 2x 4 jaar. Start huidige MR per 1 september 2018. Voor kleinere scholen 

is wisseling om de 4 jaar van leraren en ouders mogelijk niet realiseerbaar i.v.m. 

krappe bezetting. 

Huishoudelijk reglement dient MR zelf op te stellen. Opvragen voorbeeld van 

reglement bij GMR. Huishoudelijk reglement agenderen voor de volgende 

vergadering. 

8. Onderwerpen Sybolt 

- Formatie en de groepsverdeling 2018/2019; Verdeling op basis van harde criteria,  

voor de onderbouw een extra onderwijsassistent. Vacature staat hiervoor open. 

Communicatie over de groepsverdeling verloopt via Informatief.  MR is akkoord 

- Toebedeelde zorguren; MR is akkoord 

- Keurmerk veilige school is van 2016, Sybolt oude rapportage is niet meer 

aanwezig. Er wordt overwogen om opnieuw keurmerk te behalen. 

- Overlegmodel cao op schoolniveau; is besproken 

- Schoolontwikkeling.  Speerpunt is Engels, spelend leren groep 3/4, professionele 

cultuur, Next level, pr commissie. Punten vanuit de Stichting: BAS wordt 

vervangen door WML (kwaliteitssysteem) 

- Stand van zaken RIE&E, geen bijzonderheden 

- Vergaderschema MR schooljaar 2018/2019 (actiepunt) 



- Tweede kans. Er komt een leerling van een andere school proefdraaien i.v.m. 

incident op huidige school. Dit in goed overleg/afstemming met leerling, ouders 

van leerling en betrokken leraren. 

9. Oars noch wat? 

- Evaluatie sollicitatieprocedure nieuwe directeur It Harspit. Afronding procedure, 

welke acties heeft de Stichting ondernomen ter ondersteuning van de nieuwe 

directeur? 

- Opvolger van MR-lid Boukje (onvervangbaar!) 

- Lytse bieb, ouders vragen voor bemanning van de bibliotheek op 

woensdagochtend 

- Afsluitende avond schooljaar met MR/OR voorstel in juni. Datum is nog niet 

bekend. 

- Het nieuwe schooljaar eerste MR/OR vergadering starten met inloopmoment voor 

ouders van 19:30-20:00 

Actiepunten 

1. Opzet van jaarverslag MR      Bernardus 

2. Huishoudelijk reglement opvragen bij GMR    Bernardus 

3. Vergaderschema MR nieuwe schooljaar    Bernardus 

4. Evaluatie sollicitatieprocedure nieuwe directeur, 

mail naar bestuurder stichting Palludara    Bernardus 

5. Benaderen Monica Jorna, nieuw MR lid    Jildau 

6. Flaubyt        Jildau 

7. Keurmerk Veilige School      Sybolt 

8. Definitieve MR-reglement van It Harspit naar GMR sturen  Bernardus 


