
MR vergadering 30 november 2017 
 
Aanwezig: Bob, Melanie, Cindy, Lori 
 
* Lori overhandigt een planning MR bijeenkomsten in relatie tot het jaarplan 2017-2018 
 
* Tevredenheidsonderzoek 
De MR heeft alle punten besproken. Lori is tevreden over de resultaten, werkklimaat en 
sociale veiligheid is een mooie plus. De lessen en begeleiding is nog winst te behalen als je 
kijkt hoe de leerlingen daarover denken. 
De trend wordt nog verstuurd. 
* SOP 
De MR heeft het SOP besproken, mochten er nog vragen zijn vanuit Arnold. Graag even 
contact opnemen met Lori. 
* RI&E 
MR meer gaan betrekken bij het Arbobeleid. 
Goed dat de school hiermee aan de slag gaat. Het belangrijkste is de veiligheid en de zorg 
voor de leerkrachten. 
Vraag: Wat is het recht volgens de wet van de MR op dit punt?! 
* Afvalvrije school 
Educatieve functie, bespaard geld. 
Ieder kind krijgt een dopper. Er is een koelkast. We willen zorgen dat de pakjes drinken 
verminderen. 
* Begroting 2018 
Vraag: Waarom zit er een stijging in de afschrijvingskosten?! 
* Lori zwangerschapsverlof/vervanging 
Tweede week van februari gaat Lori met verlof. 
Marianne gaat op afstand toezicht houden. Marianne wordt het aanspreekpunt. Zij zal 1 dag 
in de week aanwezig zijn op school. 
Na kerstvakantie komt Lisa twee dagen werken voor de IB taken. 
Tip: handig om te weten waar ouders per dag terecht kunnen bij vragen etc. 
* Rondvraag:  
Melanie: Op een andere school hadden ze een cirkel gemaakt, waarin een kind kan 
plaatsnemen om aan te geven dat het even eigen ruimte nodig heeft. Is dat iets voor onze 
school? Melanie gaat ook informeren wanneer het voetbalveld opengesteld gaat worden. 
Bob: geen punten 
Cindy: Hoe staan we tegenover het delen van de notulen met de GMR? 
We zijn meer voorstander dat het GMR lid zelf de informatie komt halen, bv 1x per jaar. 
Geen problemen met het delen van de notulen. 
Lori: stakingsdag, een voorzichtig voorstel is op dit moment ontbijten met het teams en 
daarna met z’n allen naar de raadszaal. 
 
Volgende bijeenkomsten: 
15 februari 2017 20:00 
26 april 2018 20:00 
14 juni 2018 19:30-20:30 OR/MR en daarna 20:30-21:30 


