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Notulen MR  

 

Datum 13 januari 2020  

 

Aanwezig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afwezig 

 

   

 

Uitgenodigd 

Suzanne van Steenbergen (vz) 

Irene Piket (secretaris) 

Elske van Eenbergen 

Paola de Leeuw 

Diana van der Graaf 

Ron van der Slot 

Piet Wessels 

 

 

 

Jacqueline van den Bosch 

 

 

Esther van der Linden 

Monique Piso 

Verslag: Diana van der Graaf 

Volgend overleg: 20 april 

9 maart, ontwikkel avond mr 

Tijd: 20.00 -22.00 uur 

Locatie: Rembrandt 

 

 

1. Opening, agenda en mededelingen 

• Suzanne heet Piet welkom als ouder lid in de MR. 

• Staking is gepland op 30 en 31 januari. Hoge stakingsbereidheid op beide 

locaties. Een formele communicatie hierover naar de ouders volgt zsm. 

• Ouderraad is op advies van OHM financieel zelfstandig geworden en een 

zelfstandige stichting geworden, Stichting Ouderraad Jenaplan De Kring. 

Hierover zal nog gecommuniceerd worden naar de ouders. 

 

2. Stukken Directie 

a. Schoolplan 

Directie licht het schoolplan toe en het proces hoe daar te komen. 

Schoolplan is ook inhoudelijk besproken met bouwcoördinatoren en intern 

begeleiders. Een vorige versie van de poster is al gedeeld met het team. 

De definitieve versie zal nu ook uitgebreider besproken worden met het 

team.  De poster zal  gedeeld worden met de ouders. Complimenten vanuit 

de MR voor de inhoud, lay out, leesbaarheid en compactheid van het 

nieuwe schoolplan. MR heeft een aantal tekstuele en inhoudelijke 

opmerkingen die besproken zijn. MR stemt in met het schoolplan. 

 

b. Begroting 

Directie licht de begroting toe. De opbouw van de begroting bestaat uit 

salarissen (80%), afschrijvingen op de reguliere investeringen (3%) 

(waaronder ICT, inventaris, onderwijs middelen, verbouwingen),  

huisvestingskosten (12%, waarvan 135.000 euro dotatie), overige lasten 

(10%). Om de begroting sluitend te maken is besloten een deel van de 

reserves te gebruiken, zodat het hebben van een gezonde financiële 

reserve en het investeren in de school in balans zijn. MR vraagt directie om 

kaderbrief aan te vullen zodat deze voldoende toelichting geeft op het 
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begrotingsboekje. Na toelichting van de vragen van de MR door de directie 

stemt de MR in met de begroting.  

 

c. RI&E-analyse Quickscan rapportage beide locaties 

In het algemeen geeft het RI&E een positief beeld rondom de risico’s op 

school en is er een verbetering te observeren ten opzichte van de vorige 

inventarisatie. De Quickscan is uitgevoerd in November 2019 en is 

anoniem. De vorige inventarisatie dateert uit 2016. Naast deze Quickscan 

zullen in de komende periode ook de andere onderdelen van de RI&E 

worden uitgevoerd. Er zijn een aantal verschillen mbt de verbeterpunten te 

observeren tussen de twee locaties. De resultaten zullen in detail met de 

verschillende teams worden besproken en verder onderzocht worden in de 

nabije periode. Directie geeft aan de belangrijkste punten uit deze evaluatie 

mee te nemen bij vervolg gesprekken met het team zoals bijvoorbeeld bij 

het volgende werkverdelingsplan. 

 

 

d. Reactie vragen begroting 

e. Reactie vragen NCO onderzoek 

f. werkverdelingsplan 2019-2020 

 

MR dankt de directie voor het toesturen van deze toelichting, een aantal 

vragen zijn toegelicht. 

 

3. Actielijst + afspraken notulen 04 november 

Actielijst is besproken en aangepast waar nodig. 

4. Rondvraag 

- Verzoek van bestuur: Jaarvergadering op maandag 06APR20 – 

onderwerpen die MR graag besproken zou willen zien: - toelichting van de 

financien en begroting, huisvesting, speerpunten uit de nieuwe CAO. 

 

 

 

 

Acties 

Uitzoeken wie namens de MR 

tekenbevoegdheid heeft.     Irene heeft de 

WMS benaderd. Dit is niet vastgelegd, en 

als t niet vastgelegd is dan meestal 

voorzitter, secretaris en penningmeester 

Irene 04NOV19 

Vastleggen rol oudergeleding bij PMR 

instemming en v.v. In ons centrale 

document 

Irene/Suzanne 08JAN20 

Invullen van de MR ontwikkel avond: scan 

invullen via WMS 

Irene/Suzanne 08JAN20 
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Versturen vragen nav kaderbrief aan 

directie 

Irene 15NOV19 

Denken over aanvulling van MR 

ontwikkelbehoeften 

Allen 08JAN20 

Bestellen boekje voor nieuwe MR leden via 

info WMS 

Irene 15FEB20 

Iedereen bereidt zich voor op 

ontwkkelavond via bezoeken website WMS. 

We zullen gezamenlijk de scan invullen via 

infoWMS 

https://infowms.nl/ 

 

- Vraagstukken: instemmings- en 

advies verplichting 

- waar let je op 

- arbeidsrecht (WAB, regelingen), 

belangrijkste bepalingen 

- hoe we ons organiseren qua 

stukken en voorbereiden 

- Hoe gaan we met onze achterban 

om? tips en trucs 

- verhouding tijd voor onszelf en met 

directie/bestuur 

Allen 09MAR20 

Duurzame inzetbaarheid:Uitzoeken of de 40 

uur duurzame inzetbaarheid ook ingezet 

kan worden voor lestaakvermindering 

Ron 20APR20 

 

 

 

 

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 deze door te sturen naar het team 

 

01JUL19 

Vergadering begint voortaan om 20.00 04NOV19 

Naar aanleiding van advies infoWMS hebben voorzitter, secretaris en 

penningmeester tekenbevoegdheid 

13JAN20 

We geven er de voorkeur aan beleidsdocumenten direct met directie te 

bespreken en niet schriftelijk vragen te stellen. We zijn alert op het 

werken met concept versies en later een instemming te geven 

13JAN20 

 

https://infowms.nl/

