
Notulen MR overleg 
 

 

Maandag 28 mei  2018 

Aanvang:  20.00 uur, locatie Kanunnikensven 

Aanwezig: Eric, Nicoline, Danielle, Conny, Maike, Denise en Jacky 

Notulist: Jacky 

 

1. Opening 

2. Vaststellen agenda  en notulen vorige vergadering 

Notulen zijn goedgekeurd, er wordt niets toegevoegd aan de agenda 

 

3. Mededelingen: 

Directie:   

- Linda is bevallen van Iris. Alles gaat goed. 

- Jos is vader geworden van Gus. Alles gaat goed. 

- Er zijn 32 devices (Spinners) aangeschaft. Op locatie Kanunnikensven wordt daarmee 

gewerkt. Er worden nog 40 devices besteld. 

- ICT omzetting: Het contract met SKOOL liep af. We werken nu met Live@school. 

- We zijn genomineerd voor de TechniekTrofee. Op 27 juni wordt de winnaar bekend 

gemaakt. 

- Denise is in gesprek gegaan met twee schoonmaakbedrijven, het huidige 

schoonmaakbedrijf en een ander bedrijf,  om te kijken met welk bedrijf we volgend 

schooljaar in zee gaan. 

- Denise is in gesprek met de twee fysiopraktijken bij ons op school over de inzet van 

fysiotherapie volgend schooljaar op één locatie.  

- Het MT is bezig om de toetskalender te vereenvoudigen. 

- Er worden veel nieuwe leerlingen aangemeld; leerlingen aantal bij aanvang nieuw 

schooljaar  139. 

Locaties: 

Geen bijzonderheden. 

GMR+terugkoppeling laatste vergadering;  

Wederom de vraag wie er wil deelnemen in de GMR. Het zou fijn zijn als onze school daaraan 

deelneemt.  

Wat besproken is in de GMR wordt toegelicht door Denise a.d.h.v. de notulen. 

Contact met bonden AOB/CNV:  

De estafettestaking in Gelderland en Overijssel is op 30 mei. Verder geen bijzonderheden. 

 

4. Locatieontwikkeling 01-08-2018 

- Er is veel verhuisd en weggegooid.  

- De externe dienst is verhuisd op 23 mei. 



- ONSzorgt is verhuisd (één lokaal). Het andere lokaal wordt in de studieweek 

verhuisd.  

- We verhuizen in de laatste schoolweek.  

- Het meubelplan is op beide locaties besproken. 

- We hebben nieuw meubilair besteld voor de rode en blauwe gang. De groepen in de 

gele gang krijgen nieuwe instructietafels.  

- Ouders van locatie Kronehoefstraat worden geholpen met het regelen van het 

vervoer voor volgend schooljaar. 

- Kinderen en ouders van locatie Kronehoefstraat hebben een kijkje genomen op 

locatie Kanunnikensven. Het was druk en gezellig. 

- Tijdens het stoeltjespassen komen alle kinderen naar Kanunnikensven. Het vervoer 

wordt geregeld door het MT.  

- De LEGO-wedstrijd komt eraan. Meer informatie volgt.  

- Het schooluitje op 2 juli is weer een ontmoetingsmoment tussen de kinderen van 

beide locaties. 

 

5. Vragenlijst evaluatie Arbo dienstverlener en verzuimbeleid 

De PMR heeft de vragenlijst evaluatie Arbo dienstverlener en verzuimbeleid ingevuld. 

 

6. Financiën 

Gezond exploitatie overzicht 2017 en eerste kwartaal 2018.   

 

7. Formatieplan 

Geen bijzonderheden. 

 

8. AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en privacystatement 

Het team is hierover ingelicht tijdens een studiedag. We zijn extra waakzaam in de omgang 

met de gegevens van kinderen. We voldoen aan de normen. Onze website heeft een SSL-

certificaat.  

 

9. Protocol medisch handelen 

Het protocol is aangepast n.a.v. de opmerkingen in de vorige MR-vergadering. 

 

10. Werkdrukakkoord 

Tijdens de studiedag zijn we hierover in gesprek gegaan en zijn ideeën geopperd.  

Top 5:  

- Administratie en bureaucratie 

- ICT mogelijkheden 

- Ondersteuning/ uitbouwen schoolvervanger 

- Voorbereidingstijd 

- Eenduidigheden (implementatie en borging van schoolontwikkelingen) 

De volgende studiedag gaan we hierover verder in gesprek. 

 

11. Laatste controle urenverantwoording/aftekenen 

De studiedag van 18 februari wordt verplaatst naar 28 januari. Verder geen aanpassingen. 



 

12. Instemming schoolgids 

De schoolgids wordt aangevuld met recent verkregen informatie. De aanpassingen zullen 

worden doorgelezen door de MR. Daarna worden ze goedgekeurd. 

 

13. Rondvraag 

- De schoolfotograaf is geëvalueerd.  

- De activiteiten van de ouderklankgroep ‘verkeer’ zijn besproken. In de 

zomervakantie worden de verkeersomstandigheden rondom school aangepast.  

- We hebben gesproken over de ouderbijdrage. Er zijn ouders die meer willen betalen 

dan het gevraagde bedrag. Jacky gaat hierover in gesprek met de OR en geeft een 

terugkoppeling naar de andere MR-leden. 

 

 


