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MR vergadering Notulen 

Datum Donderdag 13 juni 2019 

Aanvang 19.30 uur – 21.00 uur 

Plaats ’t Bossche Hart 

 

 

Bezoek GMR 

Voorafgaand aan de vergadering is er een afspraak met een afvaardiging van de GMR. Er 

is gesproken over waar wij mee bezig zijn en waar de speerpunten van de GMR zijn. Er is 

gesproken over de informatievoorziening over en weer. Daarnaast zijn de wijzigingen van 

de werktijdfactor besproken en hoe hier mee omgegaan dient te worden. Opmerkingen 

en vragen hieromtrent zijn gesteld en hier ontvangen wij nog een reactie op. 

 

 

1. Opening 

 

 

2. Notulen vorig overleg 

De notulen d.d. 18 april 2019 worden met enkele tekstuele wijzigingen vastgesteld. 

 

 

3. Mededelingen vanuit school 

a. Telling continurooster. 

De stemmen worden door de leden van de MR geteld en gecontroleerd. 109 van 

de 124 stembrieven zijn ingeleverd. Dat is 88%. Van de ingeleverde formulieren 

zijn er 82 voor het continurooster en 27 voor het alternatieve rooster. Dat 

betekent dat het continurooster wordt aangenomen met 75% van de stemmen. 

b. “Vinger aan de pols”: pesten en “klimaat”, verkeersveiligheid. 

Geen bijzonderheden. Vanwege het continurooster zal de planning van de 

schoonmaak aangepast moeten worden. 

c. Formatie. 

Er zijn wat wijzigingen ten opzichte van de vorige formatie. 

Mariska heeft aangegeven fulltime te willen werken. 

Polle en Jamie hebben een vaste aanstelling gekregen. Polle geeft op donderdag 

gymles. 

Het werkdrukgeld wordt besteed aan een extra personeelslid voor de Unit. Als het 

past in de formatie wordt Lindy eventmanager. Om dit mogelijk te maken wordt 

het werkdrukgeld gebruikt. 

Er is nog een vacature. 

De formatie is als volgt: 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Unit 1, 

groepen 

0/1/2/3/4 

Antoinette Antoinette Antoinette Antoinette Groep 1 

vrij in de 

ochtend. 
Joselien Vacature Afke Afke Groep 1 en 

2 vrij in de 

middag. 

Lindy Lindy Lindy/Dimphy Dimphy Dimphy 

Jamie Jamie Jamie Jamie Jamie 

Groep 5/6 Polle Polle Polle Joselien Polle 

Groep 6/7* Mariska Mariska Mariska Mariska Mariska 

Groep 8* Erin Erin Erin Erin Erin 

d. Schoolgids. 

Wordt aangeleverd als schoolplan en geaccordeerd door de MR. 
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4. MR 

a. Opbrengsten. 

Momenteel worden de laatste cito’s afgenomen. Opbrengsten worden in 

september 2019 gedeeld. 

b. Reactie vragen begroting. 

Er stonden nog 2 vragen uit: 

Waarom dalen de personeelskosten vanaf 2020 en hoe worden de 

werkdrukmiddelen ingezet. 

Ten tijde van het opstellen van de begroting was niet duidelijk hoe het team de 

werkdrukmiddelen in zou zetten; voor personeel of materiële kosten. Nu duidelijk 

is hoe de werkdrukmiddelen besteed gaan worden, zullen de personeelskosten in 

de exploitatie vanaf 01-08-2019 stijgen. 

c. Jaarplan / schooldoelen (follow-up). 

Voor schooljaar 2018/2019 waren de volgende doelen vastgesteld: 

Met cluster 

 STEAM > dit eindigt vanwege Unit Onderwijs vanaf 2019/2020. 

 Onderwijs Anders > behaald; vanaf 2019/2020 wordt er estart met Unit 

Onderwijs voor de groepen 1 t/m 4. 

 Zelfverantwoordelijk leren > behaald. 

 Inzet onderwijsassistenten > behaald. 

 Anderstaligen > niet relevant voor ’t Bossche Hart in 2018/2019. 

Schooldoelen 

 Ontwikkelen werkhouding / zelfstandigheid > behaald. 

 Opbrengsten uitwisselen met andere scholen > niet behaald. 

 Nieuw rapport of portfolio > doel doorgeschoven naar schooljaar 2019/2020 

vanwege het Unit Onderwijs. 

 Passend Onderwijs > behaald. 

 Bouwzaken > de eerste stappen zijn gezet. In de eerste 2 weken van de 

schoolvakantie wordt een extra lokaal gecreëerd. Het technieklokaal laat nog 

op zich wachten. 

 Professionalisering > behaald. 

 Protocollen > alle protocollen zijn aangepast, maar moeten nog goedgekeurd 

worden door de MR.  

 Methode SEO > er is een nieuwe methode gevonden (Kwink) waarmee vanaf 

2019/2020 gewerkt gaat worden. 

 ICT > actie in 2019/2020. 

 Gezonde school > niet behaald. 

d. Clustervorming (follow-up). 

Door diverse wisselingen van directeuren bij andere scholen binnen het cluster is 

er weinig prioriteit geweest aan dit onderwerp. Het bestuur van de stichting 

overweegt herijking van de clusters. 

e. Vakantieplanning. 

Deze wordt bovenschools vastgesteld en is inmiddels gedeeld. 

f. GMR: bezoek GMR. 

Zie hierboven. 

 

 

5. Rondvraag 

 

 

6. Sluiting 
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Vergaderdata 2019/2020 

26 september 2019 

28 november 2019 

9 januari 2020 

20 februari 2020 

9 april 2020 

4 juni 2020 

 

 


