
  
Notulen MR vergadering 18 juni 
Plaats: lerarenkamer Plataan 
Tijd: 19.00 uur tot 20.30 uur. 
Aanwezig; Desiree, Janneke, Marjan, Miranda, Anneke, 
Bertine 

 
 
 
 
 

1: Welkom en opening agenda.  
 Desiree opent de vergadering. 
2: Mededelingen vanuit MR leden. 
- Het huishoudelijk reglement is doorgenomen en aangepast. 
- Het MR jaaroverzicht komt in oktober. 
- Agenda en de goedgekeurde notulen komen op de site. Er  komt een link via het 
pluspuntje.  
-Terugblik informatieavond Plataan. Goed verlopen. Rust is teruggekeerd. 
 
3: Notulen vorige vergadering bespreken en vaststellen. 
De notulen worden goedgekeurd. 
 
4: Binnen gekomen post (mail en post). 
Diverse bladen MR. 
Binnen gekomen mail; 
 - Zorgen betreffende aanbod Engels voor groep 7 en 8. Zorgen betreffende het leren leren. 
- Ongenoegen uitgesproken over vijf-dagen-gelijk model. 
- Aanvullende vragen over vijf-dagen-gelijk model. 
 
5: Uit het Jaarwerkplan: 

 Schoolgids Annemarie . Is toegestuurd aan de MR. Iedereen leest hem door en geeft 

opmerkingen door aan Annemarie. 

 Informatie taakverdeling en taakbelasting.  Zie punt 8. 

 Aftredende en herkiesbare MR leden. Zie huishoudelijk reglement. 

 Werving nieuwe GMR lid . Er is een nieuw GMR lid benoemd. Mevrouw Jet Sporken 

gaat deelnemen aan de GMR. Haar is gevraagd om zich bekend te maken via het 

Pluspuntje. 

 Statuten en  reglementen MR. Huishoudelijk reglement aangepast. 

 Nieuwe data plannen MR vergaderingen komend schooljaar. 

10 september, 29 oktober, 10 december, 28 januari, 11 maart, 15 april, 20 mei, 17 juni.  

 

6: Actielijst.  



 
7.Mededelingen vanuit de GMR.  
Geen  mededelingen. 
8. Eventuele andere mededelingen vanuit Annemarie.  
- Formatie is klaar.  
- Werkdrukregeling is klaar. Personeelsgeleding heeft ermee ingestemd. Wordt tussen door 
geëvalueerd. 
- Volgend schooljaar herijking van visie en missie. Kernwaarden worden opnieuw 
geformuleerd. 
 Vanwege de vele wisselingen die we gehad hebben op de Plataan gaan we werken aan 
teambuilding. 
- Leerkrachten gaan volgend jaar werken aan eigen vaardigheden van ICT. 
- 5 Studiedagen ingepland volgende schooljaar. 
- Eindtijd voor de leerkrachten wordt volgend schooljaar 16.00 uur. 
- Er komt een werkverdelingsplan.  
- Aan het begin van het schooljaar komt een informatieavond.  
Een onderwerp voor die avond is het rapport; 
Aan het begin van het schooljaar vindt er in elke groep een kennismakingsgesprek plaats 
met alle ouders. Voor de herfstvakantie moeten die afgerond zijn. 
Het eerste rapport komt in februari met aansluitend tienminutengesprekken. Op het eind 
van het schooljaar het laatste rapport met nog incidentele gesprekken indien nodig.  
 
9. Rondvraag: 
- Miranda; BHV plan moet nog besproken worden. 
- Miranda ; Ik ben coördinator verkeer; Vanuit Brabant Verkeer Logo moet verkeer op de 
agenda van de MR staan. 
-Janneke en Desiree. Kan er  iets gedaan worden aan de temperatuur in de personeelskamer 
en de rest van de school. Het is hier erg benauwd op een ongezonde manier. 
 
De vergadering sluit om 21.00 uur. 
 
 
 


