
 
 

Christelijke basisschool 

De Postiljon 
Notulen MR vergadering 17 april 2018, 19.30 uur 
Aanwezig: Jeannette de Ronden, Maaike de Vries, Johan Kruger, Paul Arends Anja Veenhof 
en Rachel de Graaf 
Afwezig: Xiomara Nap 
 

Met directie: 

1. Foto MR de volgende vergadering 

2. Opening, vaststellen agenda 

3. Mededelingen 

a. Huisvesting: Jeannette heeft de nieuwe wethouder gesproken. Positief 
over een nieuw gebouw. Wethouder gaat achter de uitkomst van het 
onderzoek aan. Na de meivakantie wil Jeannette (dit is in overleg met Bart 
Sonnenberg) met de “denktank” om de tafel gaan.  

b. IPC: 26 april studiedag. We kijken dan met elkaar terug en vooruit. 

c. Formatie: Is nog niet klaar. 

d. Staking: Stakingsgelden gaan we inzetten voor werkdrukvermindering. 

e. Van de werkvloer: Ouderavond groep 7 met veel uitleg en informatie door 
de coach. 

f. Etentje MR: voorstel Stoeterij  15 mei, 2018 18.30 uur. 

g. Pilot ontwikkelingsvoorsprong: hebben Petra, Nelly en Jeannette aan 

meegedaan via het SWV (Samen Werkings Verband). Zij zijn nu bezig de 

geleerde zaken weg te zetten in een beleid. 

h. Speelplein: De hovenier gaat de beplanting doen. Een andere partij voor 

de speeltoestellen (Speelmaatjes) heeft een plan ingediend. Jeannette 

gaat deze week met de leerlingenraad er een klap op geven zodat eind Mei 

gestart kan worden met de realisatie van het plan. 

4. Actiepunten vorige vergadering: We nemen de lijst met elkaar door. 

5. Jaarverslag (officiële goedkeuring): Maaike schrijft nog een officiële goedkeuring. 



 
 

6. Schooltijden: Is er voldoende draagvlak om door te gaan? We komen niet aan de 

gestelde norm van 75%. Nu laten rusten. Wellicht in de toekomst (met de 

nieuwbouw) nog eens peilen. Het wordt middels een brief gecommuniceerd naar 

de ouders. Jeannette mailt een opzet naar ons. 

7. Sociaal veiligheidsplan inclusief sociale media (drive): We lopen het met elkaar 

door. Jeannette doet aanpassingen. 

8. Vakantiedagen 2018-2019 (drive): We nemen er kennis van. Eventueel 

pinksterweekend verlengen omdat de laatste periode tot de zomervakantie erg 

lang is. 

9. AVG (algemene verordening gegevensbescherming): Jeannette heeft een 

workshop bijgewoond over de nieuwe wet op de privacy. Er wordt via de stichting 

een functionaris bij de CED-groep ingehuurd. 

Zonder directie: 

10. MR-verkiezingen 

a. nieuw lid: Viola Bex komt ons na de zomervakantie versterken.  

b. voorzitterschap: Maaike stopt met de MR. Wie neemt het over? Wellicht 
een roulatie systeem. Of taken van de voorzitter overnemen. 

11. Samenwerking ouders We bespreken het met elkaar. 

12. wvttk Wat willen we volgend jaar als speerpunten op de agenda van de MR 
hebben? Wat doen we als MR met het stuk van het ministerie over de verlaging 
van de werkdruk. Johan zet het document in drive. 

 

MR speerpunten 2017-2018 

a. schooltijden 

b. IPC 

c. Huisvesting 

d. Leerlingaantal 



 
 

e. Sinterklaasfeest 

f. Social media 

 Datum Actiepunt Actiehouder / 

deadline 

Status 

1 20160912 Stukje tekst over MR opzoeken Map 

nieuwe MR leden. NIet fysiek, maar in 

Drive. 

Maaike Maaike kijkt er in het voorjaar naar. 

29/11/2017  17/ 04/2018 

2 20160912 Maaike mailt MR over foto Maaike Komt nog. Volgende vergadering foto 

maken. 

3 20171129 Notulen en op de site Rachel Gedaan 

4 20171129 Google drive optimaliseren Maaike en Rachel Klaar 17/04/2018 

5 20170118 Denktank over de toekomst van onze 

school en het gebouw 

Jeannette, Xiomara en 

Paul 

Veel mensen op het lijstje staan. 

Jeannette  stelt een groepje samen. 

05/03/2018  

Na de meivakantie een 

afspraak.17/04/2018 

6 20170118 Bijstellen BHV - ontruimingsplan Jeannette en Paul Is een klein begin meegemaakt. 

05/03/2018 

17 - 04 2018 Paul en Jeannette gaan 

er naar kijken 

7 20180305 Aanpassen stuk over de schooltijden Jeannette Gedaan 17/04/2018 

8 20180305 Maken van het jaarverslag Jeannette Gedaan 17/04/2018 

9 20180305 Lezen van het jaarverslag voor 20 

maart. 

Allen Gedaan 17/04/2018 

12 20180305 Oproep nieuwe leden MR voor 

nieuwsbrief. 

Maaike Gedaan 17/04/2018 

13  20180305 Stukje voor de nieuwsbrief Maaike Gedaan 17/04/2018 

14 20180417 Brief uitslag enquête Jeannette 17/04/2018 

15  20180417 Lezen van de brief uitslag enquête Allen 17/04/2018 

16 20180417 Officiële goedkeuring jaarverslag Maaike 17/04/2018 

17 20180417 Beslissing nemen over het nieuwe 

speeltoestel 

Jeannette en de 

leerlingenraad 

17/04/2018 

18 20180417 document van het ministerie in Drive Johan 17/04/2018 

19 20180417 Sociaal Veiligheidsplein aanpassen Jeannette 17/04/2018 

 


