
Vergadering MR woensdag 30 oktober 2019 

 

Start vergadering om 19.45 uur 

 

Aanwezig; Maarten, Evelien, Martijn, Lucienda, Wim, Sandra, Jolande, Hans, Elja 

 

1. Opening en vaststellen agenda 

 

Welkom door Hans. Hans vervangt Ruud als voorzitter omdat Ruud verhinderd is. 

 

2. Acties vorige vergadering 

 

a) Schoolgids is aangepast en goedgekeurd. 

b) Borden m.b.t. hondenverbod is opgelost. De borden zijn weer terug. 

c) Het klimaat/de temperaturen op de school zijn een grote zorg, met name het 

nieuwbouwstuk. Ruud heeft op 24 oktober jl. de brief verstuurd naar Breedzaam en het 

bestuur in cc meegenomen. We worden op de hoogte gehouden. 

d) Cursus MR gaat door op dinsdagavond 5 november op het Inos Bestuursburo. 

e) In januari a.s. is er in Woerden een landelijke overkoepelende ouder MR-cursus gericht op 

ouders (zijn kosten aan verbonden). Wellicht is er budget voor de MR en zou dit ook 

opgenomen zijn in de begroting, wordt doorgestuurd door Inge. 

 

3. Procedure notulen 

 

Notulen binnen een week aanleveren aan Ruud en andere MR leden. Bij goedkeuring wordt het door 

de notulist gemaild naar Tanja, zij zorgt ervoor dat het wordt gedeeld met collega’s en op de site en 

app geplaatst wordt. Maarten zal dit ook terugkoppelen naar Tanja. 

 

4. Goedkeuring jaarverslag (binnengekomen van Inge) 

 

Er is verder geen commentaar. Aanvullingen zijn eerder verwerkt door Ruud. Het jaarverslag is 

goedgekeurd. 

 

5. Afronden schoolgids 2019-2020 

 

De schoolgids 2019-2020 is eerder doorgestuurd door Wim. Ruud gaf per mail aan verder geen op of 

aanmerkingen te hebben. Echter kwam Hans met de aanvullende opmerking dat er op pagina 5 

(Identiteit) catechese lessen nog benoemd worden terwijl er geen catechese lessen worden gegeven. 

Dit wordt alsnog eruit gehaald. 
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6. Stakingsdag 6 november 

 

Er werd vermeld in de nieuwsbrief dat de staking op 6 november toch doorgaat. Er is op 29 oktober 

nog een gesprek geweest maar dat heeft niets opgeleverd dus gaat de staking over het onderwijs 

door. Er is één ouder die gemaild heeft met een vraag over kinderopvang. Er is contact geweest met 

Kober of er nog meer verzoeken zijn geweest vanuit ouders maar dit is niet het geval. Er blijven 2 

scholen open van de 28 Inos scholen. Op Sinte Maerte is er 100% staking bereidheid. 

 

7. Risico-inventarisatie en evaluatie 

 

Documenten van Wim zijn ontvangen m.b.t. algemene info over RI&E. De RI&E dient om de vier jaar 

te worden afgenomen. Onderdeel van de RI&E is het Plan van Aanpak. In het Plan van Aanpak is 

beschreven welke maatregelen genomen zullen worden om de geïnventariseerde risico’s aan te 

pakken. De MR moet de rapportage en het Plan van Aanpak inzien welke na een jaar weer terugkomt 

om te monitoren wat de vorderingen zijn. Personeelstevredenheid wordt niet door RI&E afgenomen. 

Het binnenklimaat kan wel worden afgenomen i.v.m. gezondheid, luchtverversing hoort er ook bij. 

 

8. Procedure begroting 2020 

 

Directeur College & Bestuur stelt de procedure op. Pijl datum 1 oktober wordt er geteld omdat dan 

inzichtelijk is hoeveel geld er binnenkomt. Begroting wordt niet ter instemming maar ter informatie 

met de MR gedeeld, om op te halen wat voor advies de MR hierop geeft. De conceptbegroting wordt 

volgende vergadering ingebracht, adviezen worden dan meegenomen. Wim is verantwoordelijk en 

zorgt voor goede oplevering aan bestuur. Twee keer per schooljaar vindt er een managementgesprek 

plaats en wordt ook de financiële kant belicht en besproken. Financiële situatie is in orde. 

 

Leerlingen aantal; Marktaandeel was gezakt ten aanzien van andere scholen ten aanzien van vorig 

jaar toen het aantal leerlingen op 602 stond en momenteel op 596. Dit zou ook te maken kunnen 

hebben met het postcode beleid wat van toepassing was. Nieuwe instroom op 1 februari en 1 maart 

in de instroomgroep. 

 

9. Groene Schoolplein 

 

Eerder is er gesproken over het vergroenen van het schoolplein (kerkplein) de oudervereniging zou 

dit verder oppakken. De aanvraag is goedgekeurd door de gemeenten. Het was nog niet van de 

grond gekomen maar m.i.v. 2020 zal hier verder vorm aan gegeven worden. Er dient opnieuw een 

werkgroep voor geformeerd te worden, samenwerking met ouders, Kober, dorpsraad en leraren. 

Eerder is er voor dit project geld opgehaald met rondje om de school. Inge gaat uitzoeken of het gaat 

om het bedrag van € 7.500,- wat genoemd wordt onder sponsoring op de begroting. De 

onderhoudskosten genoemd op de begroting zijn aan de lage kant dus worden hier vrijwilliger voor 

gezocht, wellicht een vaderploeg? Het team gaat een memo uitdoen om vrijwilligers hiervoor te 

werven. 

 

  



10. Eerste ervaring m.b.t. start nieuwe directeur  

 

De directeur is inmiddels 4 weken echt aan de slag. Heeft veel teamleden gesproken en 

kennisgemaakt. Wim geeft aan dat er veel deskundigheid en enthousiasme is binnen het team. 

Speerpunt voor komende jaren is iedereen op één lijn te brengen. Team is positief over de nieuwe 

directeur. 

 

11. Jaarplanning MR 

 

De jaarplanning is ontvangen, de informatievoorziening en structuur is heel netjes gestructureerd en 

duidelijk. Wim gaat nog wel kijken of alles relevant is. Het team krijgt ook een lijst ter inzage voor 

eventuele aanvullingen om de jaarplanner school specifiek te maken. De lijst wordt ook gedeeld met 

de MR. Daarnaast zal de agenda van de MR ook van tevoren gedeeld worden met collega’s team 

geleding. Verder zal Wim informatie delen met het kernteam wat er besproken is omdat hij 

transparantie belangrijk vindt. 

 

12. Studiedagen koppelen/juni 

 

Een ouder had de vraag gesteld of het mogelijk was de studiedagen te bundelen in één vakantie 

week? Inos geeft geen toestemming voor een clusterweek. Ruud gaat dit terugkoppelen aan de 

ouder. 

 

13. Rondvraag 

 

a) Aan Wim wordt er gevraagd wie is er verantwoordelijk is voor de instroom van nieuwe 

leerlingen. Wim geeft aan dat de school verantwoordelijk is voor werving, maar er is geen 

specifiek beleid over profilering. 

b) Vraag aan Wim: Om de webpagina te voorzien van actuele informatie en dit bij te houden. 

c) Martijn vraagt over de mail m.b.t. de scholing MR. Hij krijgt deze doorgestuurd van Hans. 

 

Sluiting om 21.45 uur 

 

Volgende vergadering woensdag maandag 16 december 19.45 uur 

 

 


