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Notulen MR vergadering De Nieuwe Kring 
 
Datum: 9 juli 2018, 19:30 uur 
Locatie: Lerarenkamer De Nieuwe Kring 
Aanwezig: Frank (PG), Ireen (PG), Claudine (PG, notulen),  
Afwezig: Monique (OG), Bella (OG), Maaike (OG) 
 
Agenda 
 
1. Opening en vaststellen agenda 
Frank opent de vergadering. 
Ipv agendapunt 5 t/m 11 bespreken we het werkdrukplan en de RIE. 
 
2. Mededelingen/Post 
Er zijn geen mededelingen. 
Post: 1 MR  magazine.  
 
3. Notulen MR vergadering dd. 31/5 vaststellen 
NAV punt 10: Frank vertelt dat er geen reactie is gekomen op het punt mbt ongewenste intimiteiten.   
De notulen zijn vastgesteld.  
 
4. Notulen bestuursvergadering dd. 27/6 
Geen opmerkingen. 
Werkdruk en formatieplan 
De MR wil graag inzage in het concrete takenpakket van alle coördinatoren.  Daarnaast is de MR 
nieuwsgierig naar de invulling van de duurzame inzetbaarheid in het komende schooljaar.  De MR denk 
dat DI vooral voor werkdruk verlaging zal zorgen tot de coördinatoren voor werkdrukverlichting 
kunnen zorgen.   
De PMR neemt graag deel aan de O2 groep ‘enquête werkdruk’ met 2 personen per bijeenkomst.  
Risico Inventarisatie en Evaluatie   
De PMR stemt in de met de aangepaste RIE en merkt op dat er een (nieuwe) vertrouwenspersoon 
(voor leerkrachten) moet worden aangesteld en dat deze aanstelling ook gecommuniceerd moet 
worden naar het team.  

 
5. Communicatieplan (input voor bestuur) 
 Volgende vergadering  
 
6. Pestprotocol (bespreken en hoe ouders betrekken) 
 Volgende vergadering 
 
7. Schoolgids 
 Volgende vergadering 
 
8. Groepsindeling 
 Verbeterpunten bespreken we volgende vergadering 
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9. Volgens jaarplanning: Jaarverslag bestuur inclusief jaarrekening (voor 1 juli) 
 Volgende vergadering 
 
10. Activiteitenplan MR komend schooljaar 
 Volgende vergadering 
 
11. Taakverdeling voor jaarverslag MR schooljaar 2017/2018 
 Volgende vergadering 
 
12. Kringetje Rond-vraag 
 In het 1e kringetje rond: gouden regels voor gedrag voor kinderen én ouders. 

 Maaike stuurde een link door, bij nadere beschouwing blijkt dat deze link naar speciaal onderwijs 
scholen verwijst.  

 Het functioneren Martijn wordt periodiek geëvalueerd, het bestuur nodigt hiervoor teamleden uit 
verschillende geledingen uit voor input.  

 
 

Actielijst 

Datum Wat Wie 

09-07-2018 Agendapunt 5 t/m 11 op de eerstvolgende vergadering. Maaike 

22-03-2018 Huishoudelijk reglement aanpassen ? 

22-03-2018 MR statuut op website Maaike 

22-03-2018 MR-reglement bestand zoeken Bella – is gevonden 

27-11-2017 Per onderdeel adviesrecht ed in kaart brengen  Maaike 

09-07- 2018 Twee leden O2 ‘enquête werkdruk’ doorgeven aan MtB Frank 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


