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Notulen MR  

 

Datum 6 juli 2020 Google Meet 

 

Aanwezig 

 

 

 

 

 

 

 

Afwezig 

 

 

Uitgenodigd 

Suzanne van Steenbergen (vz) 

Irene Piket (secretaris) 

Elske van Eenbergen 

Jacqueline van den Bosch 

Ron van der Slot 

Paola de Leeuw 

Piet Wessels 

 

Diana van der Graaf 

 

 

Esther van der Linden 

Monique Piso 

Verslag: Irene Piket 

 

Volgend overleg: 14-9-2020 

 

1. Opening, Welkom en mededelingen 

 

2. Stukken Directie 

a. Oplegger   

b. Stand van zaken:  

Functionaris Gegevensbescherming (FG) wordt benoemd. Niet op basis van 

omvang organisatie maar op basis van gevoeligheid gegevens is dat 

verplicht. Vanaf volgend schooljaar worden we door een functionaris 

(Privaty - na advies OHM) onderzocht. 

Corona. Er wordt op de locaties gesproken over de aandachtspunten/wat 

willen we behouden van Coronatijd. Esther gaat een korte enquête voor 

ouders maken met nadruk op ‘wat willen we behouden?’ / ‘hoe gaat het 

nu?’ / ‘wat is een aandachtspunt voor als de maatregelen weer 

aangescherpt worden?’.  

Verder wordt er nu uitgegaan van terug naar de reguliere tijden na de 

vakantie. De groepen mogen dan ook weer gemixt worden. Mogelijk bij 

kleuterbouw Rembrandt wel met verschillende tijden vanwege veiligheid 

bij oversteek. 

Formatie. Het werd pas laat duidelijk dat Emiel een volledige baan kreeg 

bij de PABO. Maaike heeft aangegeven dat zij meer wilde werken (andere 

stamgroepleiders niet) en vandaar dat zij van Luchtkasteel naar 

Drakenberg gaat. Monique vraagt nog na hoe de communicatie naar de 

kinderen verlopen is.          

                           

c. Vakantierooster & Studiedagen 

Twee studiedagen moeten nog gepland worden. Liefst rond vakantie, maar 

ook afhankelijk van beschikbaarheid trainers. 
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d. Plan werkdrukgelden 

Na de toelichting van de directie op vragen van de MR over verdeling 

gelden en de invulling geeft de PMR instemming op het plan 

werkdrukgelden, mits aan de nog openstaande bedragen ook een goede 

invulling wordt gegeven door teamleden.  

Het werkdrukgeldenplan zal worden opgenomen in het werkverdelings-

plan, waar ook de taakverdeling in komt te staan.  Het team moet daar 

nog instemming voor geven, normaal voor 1 augustus, maar door Corona 

is er vertraging.   

e. Managementrapportages  

De managementrapportages worden wel gedeeld met de MR.  Het 

bestuur heeft gekozen dat er steeds rond één thema breed en met 

verdieping wordt gerapporteerd, gerelateerd aan kalender van het bestuur. 

De directie licht de vragen en opmerkingen van de MR met betrekking tot 

de Marap duidelijk toe.  

f. Jaarplan evaluatie 

- onderwijsuurtjes goed initiatief 

- workshop overblijfkrachten wordt uitgesteld i.v.m. corona 

- werving overblijfkrachten is punt van aandacht! Suggesties: Nieuwsbrief,  

Oegstgeester prikbord/courant, via via     

 

 

3. Notulen en vergaderdata 

a. Notulen bestuur: Ron vraagt bestuur of de nieuwe wet per 1 juli in zake 

toezicht gevolgen heeft. 

b. Notulen MR: geen opmerkingen 

c. Vergaderdata MR 2020-2021: 

De volgende vergaderdata staan genoteerd: 14 september, 16 november, 

14 december, 8 februari, 22 maart en 14 juni. Daarnaast zijn er op 12 

oktober en 19 april overleggen tussen MR en bestuur 

Irene en Elske kijken of met 16 november nog geschoven kan worden 

i.v.m. stamgroepviering 

 

 

4. Rondvraag 

- Misschien kunnen we vaker gebruik maken van Google Meet ook als we elkaar 

weer live kunnen treffen? Wordt positief op gereageerd. 

- Over MR Academie e-learning zijn we positief.  Abonnement wordt afgesloten, 

evt. ook licenties voor Esther en Monique 

- Nieuwsbrief: meer balans tussen info Rembrandt en Willibrord gewenst 
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Acties 

Contact opnemen met OR rondom de 

jaarrekening en ook wat de status is van de 

Vriendenkring. 

Piet 10 mei 20 

Contact met bestuur over wet 1juli over 

toezicht rechtspersonen 

Ron 14 sept 20 

Alternatief voor MR overleg 16 november 

zoeken 

Irene en Elske 14 sept 20 

Schema scholing MR academie Ron 14 sept 20 

Feedback nieuwsbrief over balans 

Willibrord/Rembrandt meenemen 

Jacqueline 14 sept 20 

Abonnement MR Academie e-learning 

afsluiten 

Irene 7 juli 20 

 

 

Afspraken: 

 

Wat Wanneer 

Als je afwezig bent, wel graag je input op de stukken doorgeven 

 

17SEP18 

Bij overleggen MR-bestuur tenminste 2 personeel en 2 ouder 

vertegenwoordiging aanwezig, bij voorkeur verspreid over de locaties 

 

19NOV18 

Notulen worden naar Esther/Monique gestuurd met het verzoek om, 

nadat ze hem zelf hebben gelezen, door te sturen naar het team 

 

01JUL19 

Vergadering begint voortaan om 20.00 04NOV19 

 

 


