
 
Agenda 201e  vergadering, 11 juni 2019 

Aanwezig: Femke, Lia, Guus, Koen, Odiel, Mariette 

Later: Peter, Anneke, Marjolein 

 

1. Opening en vaststellen agenda 

De agenda is vastgesteld 

2. Notulen 200ste 

Marieke heeft navraag gedaan wat de doen bij transport per brancard op KarelRijk. De KES is 

er nog altijd mee bezig. Duidelijkheid is er nog niet. 

De arbo-man is op het hoofdgebouw geweest en alles is goedgekeurd. 

3. Ingekomen stukken 

Tijdschrift InfoMR, hierin wordt aangekondigd dat de verantwoordelijkheid over het 

financieel beleid van de MR vergroot gaat worden over twee jaar. 

4. Actiepunten vorige vergadering 

a. Ouder-klankbordgroep 

i. Koen heeft het verstuurd 

b. LVS/eindtoets vraag van bestuur 

i. het besluit over een eventuele zelfde eindtoets op alle scholen is uitgesteld 

naar volgend schooljaar. Hierover heerste veel onduidelijkheid. Directeuren 

zijn hier (nog) geen voorstander van. 

c. Protocol echtscheiding 

i. Lia deelt het protocol van het Alkwin met Theo met het verzoek dit te 

gebruiken om ons protocol up-te-daten. 

d. Stappenplan huiselijk geweld 

i. Femke heeft navraag gedaan bij Femke Pijnenborg. Wij houden ons aan de 

wettelijke voorschriften. Dit is opgenomen in ons stappenplan. Wij adviseren 

op de website een duidelijke verwijzing naar de vertrouwenspersonen toe te 

voegen. 

 

5. Punten van de directie 

a. Huisvesting 

i. Er staan overleggen gepland aangaande Avontuurlijke Speeltuin en 

huisvesting van de Triangel. 

b. Formatie 2019-2020 

i. Femke gaat ons verlaten voor een vierdaagse baan op de Ipabo. Er is 

momenteel niemand te vinden voor het vervullen van vacatures. Guus 

schetst het plaatje voor de formatie komend jaar. We zitten krap, maar goed 

genoeg om te draaien. 

c. Ontwikkelingen TSO 



 
i. Guus is in overleg met de vakbond over eventueel overblijven door eigen 

personeel. Mag dat? Wat kost dat? Hoe zit dat? 

ii. Er wordt contact gezocht met een wiskundige of econometrist om te 

bekijken of er een manier is om aan alle factoren te voldoen én het overblijf 

qua kwaliteit te verhogen. 

d. Werkdrukverlaging 

i. Afgelopen jaar was er 106000,- beschikbaar en is er 120000,- besteed aan 

werkdrukverlaging. Ook dit jaar besteedt de school meer aan de 

werkdrukverlaging dan beschikbaar gesteld door de overheid. 

e. Protocollen 

i. Dit loopt door 

6. Vraag zeilen met groep 7 

a. Kan groep 7 komend jaar één keer gaan zeilen? Dat kan, maar dan moeten de 

groepen 7 zich aanmelden bij de Aalsmeerse Water Weken. Dan schijnt deze les 

gratis te zijn. 

7. Uit de GMR 

Er is geen vergadering geweest, dus geen nieuws.     

8. Rondvraag met directie 

De Eind-cito is gemiddeld 539,9 gemaakt, dat is weer een mooie score. 535,4 was het landelijk 

gemiddelde. 

9. Bezetting MR 

Er zijn drie aanmeldingen voor de MR. Koen zoekt uit hoe de stemming voor de MR kan verlopen 

(Digitaal of op papier). Als de stukjes van de kandidaten binnen zijn wordt de stemming 

gehouden. Er is één stem per ouder. 

 

10. MR Reglement 

De schriftelijke stemming, zoals omschreven in het reglement moet worden aangepast naar 

stemming per email/ digitale stemming. 

Mariette stuurt het reglement met haar opmerkingen naar de MR, volgende keer bespreken we 

dit en maken we het reglement definitief. 

 

11. Rondvraag 

Wie gaat er over de grootte en functies binnen het  bovenschoolse bestuur? Het lijkt wel of 

het stafbureau steeds uitbreidt. Verzoek aan de GMR om hierop alert te zijn. 

 

Lia deelt de handreiking voor goede financiële Medezeggenschap.  



 
 

 

12. Afspraken 

Lia deelt het protocol van het Alkwin met Theo met het verzoek dit te gebruiken om ons 

protocol up-te-daten. 

Koen zoekt uit hoe de stemming voor de MR kan verlopen (Digitaal of op papier) 

Mariette stuurt het reglement met haar opmerkingen naar de MR zodat we het volgende 

vergadering kunnen vaststellen. 


