
MR vergadering 
NOTULEN 17-01-2019 19:30 ‘T PALET 

 

TYPE VERGADERING MR-vergadering schooljaar 2018-2019 

NOTULIST Lieke 

VOORZITTER Bo 

AANWEZIG 
Bo, Wendy, Silvia, Lieke 
Ruth (agendapunt 4) 

AFWEZIG Ad, Edwin 

 

Agendapunten 

 AGENDAPUNT 1 BO 

ONDERWERP 
Opening en  vaststellen  agenda  
 

NOTITIE Bo heet iedereen welkom en neemt agenda door. 

 

 AGENDAPUNT 2 BO 

ONDERWERP 
Mededelingen en ingekomen/uitgaande  stukken  
 

NOTITIE 

- Bo geeft aan dat hij aan het einde van het schooljaar gaat stoppen met de MR. Hij vindt dat hij te 
weinig tijd kan besteden aan (zijn voorzitterschap van) de MR. 
- Cursus? 
18 of 20 februari (21 februari is ouderavond), of in de eerste week van maart (4 t/m 7 maart, 
carnavalsvakantie). 
Een datum later in maart zou een betere optie zijn. 

   

  AGENDAPUNT 3 ALLEN 

ONDERWERP MR: bladen en uren 

NOTITIE Niet vooraf besproken.  

 

 
 

AGENDAPUNT 4 RUTH 

ONDERWERP Ruth informeert ons over: 

 

Ruth informeert ons over: 
a) Audit 
Om de 4 jaar is er een inspectiebezoek op school. Dit jaar inspectiebezoek bij Novum. Vanuit deze 
informatie maakt de inspectie een keus op welke school er gekeken wordt.   
School heeft verantwoordelijkheid om zijn eigen kwaliteit te borgen. Di t gebeurt middels een audit. 
Samenwerking met Kiem, om onafhankelijk te zijn. De audit vindt plaats op 5 februari.  
Verloop traject: 
29 november: Rudy heeft team geïnformeerd.  
Team heeft input gehad op de standaarden, waarnaar gekeken wordt. 
KMPO onderzoek heet nu Q school. Het is een tevredenheidsonderzoek onder ouders, kinderen, 
leerkrachten. 
b) Meubels en speelveld 
Meubels:  
Dit schooljaar budget om nieuwe meubels aan te schaffen. Dit geldt voor de groepen 1 t/m 6. Contact 
met vertegenwoordiger van Eromes. Er is een werkgroep die meedenkt. Team wordt gevraagd om input.  
Speelveld:  
Kinderraad denkt mee na, hebben input verzameld. Ook leerkrachten, ouders (klankbordgroep) worden 
gevraagd om mee na te denken. 
Stichting Orbis helpt mee om subsidie aan te vragen.  
c) Schoolveiligheidsplan 
Het schoolveiligheidsplan is goedgekeurd door de MR. 



Er is 1 landelijke verandering. Er is bij mishandeling een meldcode in 5 stappen. Er staan extra vragen en 
toelichtingen in, die toegevoegd zijn binnen het schoolveiligheidsplan.  
d) Schoolplan Novum VS ’t Palet 
We gaan dit jaar een nieuw jaarplan en schoolplan maken. Voorheen werd dit schoolplan door Novum 
gemaakt met enkele aanpassingen per school. De nieuwe algemeen directeur vindt dat scholen zelf 
invulling moeten geven aan het schoolplan, zodat iedere school zelf kan aanpakken wat zinvol en 
belangrijk is. 
Rol van de MR: de MR geeft goedkeuring op jaarplan en schoolplan. 
e) Begroting 2019 en formatie 
Novum heeft teveel FTE inzet gehad in de afgelopen jaren. Het leerlingenaantal liep terug, de FTE’s zijn 
vooruit gegaan. De stichting moet andere keuzes gaan maken.  
Er gaat gekeken worden hoe de uren op iedere school goed weggezet gaan worden. Aantal uren voor 
directeuren, TC, IB enz. Er moeten andere keuzes gemaakt gaan worden. Financiën worden besproken 
met directeuren en opnieuw ingedeeld om de begroting meer sluitend te krijgen.  
f) MR: bladen en uren 
Abonnement MR partnerschap: kosten zijn 75 euro per maand. Wat doen we hiermee? Hebben we dit 
nodig, voegt het iets toe?  
MR krijgt korting op scholing, kan op hen terugvallen met vragen. Andere MR’s binnen Novum hebben dit 
niet meer. Bespreken binnen MR wat we hiermee doen. 
g) Vakantierooster 
Ligt bij de GMR, omdat dit op Novum niveau wordt afgesproken.  
Er ligt een plan om af te wijken van het vakantierooster voor de meivakantie schooljaar ‘19-’20. MR kan 
dit bespreken met de GMR. 
h) Werkverdeling 
Nieuwe CAO geeft aan dat de werkverdeling met het team besproken moet worden om werkdrukverlaging 
te creëren. Het hele team moet betrokken worden bij de nieuwe werkverdeling. Directie moet plan 
individueel bespreken met leerkracht. PMR moet plan goedkeuren. Evaluatie van werkdrukgelden moet 
besproken worden met team. Hoe ziet de inzet van werkdrukgelden er volgend schooljaar uit? Dit moet 
voor 9 april helder zijn. 
9 april studiemiddag om werkverdeling met team te bespreken.  
i) Schooltijden 
Er zijn diverse evaluatiemomenten geweest. Moet er nog eens geëvalueerd worden als het goed loopt? Er 
is sprake over het 5 gelijke dagen model, wat positief zou zijn om op novumniveau (inzet vervangers) en 
op schoolniveau zaken praktischer te kunnen regelen.  
Als er uit de ouderenquête van het tevredenheidsonderzoek bijzonderheden komen, kan het opnieuw 
besproken worden. Ruth stuurt de vragen over schooltijden uit het onderzoeken naar de MR. 

 

 

 AGENDAPUNT 5 ALLEN 

ONDERWERP Pauze 

NOTITIE  

 

 

 AGENDAPUNT 6 EDWIN 

ONDERWERP Notulen vorige vergadering 

NOTITIE 
Notulen vorige vergading schuiven we door naar de volgende vergadering. Format is niet volledig 
ingevuld.  

 

 AGENDAPUNT 7 LIEKE 

ONDERWERP Veiligheid rondom school 

NOTITIE 

Verkeerssituatie Zaert 
Kirsten heeft contact opgenomen met de gemeente. Behalve de ontvangstbevestiging heeft ze nog geen bericht 
gehad. Het is een idee om tijdens drukke momenten te gaan filmen, zodat we dit ter ondersteuning mee zouden 
kunnen sturen. Deze situatie wordt ook bij de MR-bijeenkomst besproken. 
 
Contact met Kirsten over filmen gevaarlijke situaties. Wie onderneemt welke actie?  Wendy heeft 
aangeboden te willen helpen met filmen. Dit was niet nodig. 

 
 

 AGENDAPUNT 8 AD 

ONDERWERP Begroting MR 



NOTITIE Ad is afwezig. We bespreken dit punt op de volgende vergadering. 

 
 

 AGENDAPUNT 9 ALLEN 

ONDERWERP Wat koppelen we terug? 

NOTITIE 
- Bo gaat stoppen binnen de MR. Er komt binnenkort een oproep voor een nieuw lid van de MR. 
- Ruth heeft ons geïnformeerd over diverse zaken.  

 
 

 AGENDAPUNT 12 ALLEN 

ONDERWERP Rondvraag 

NOTITIE Wil er iemand vanuit de MR voorzitter worden? 

 
 

 AGENDAPUNT 13 ALLEN 

ONDERWERP Terugblik op deze vergadering en sluiting 

NOTITIE - 

 
  



 
 
 
 
 

NR. ACTIEPUNT VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM VOORTGANG STATUS 

171012.4 
Cursus aanvragen nieuwe leden Ad  Open 

 

180523.1 Mail Teun: goede namen op de site 
vermelden van de MR leden 
notulen 3 en 4 doorsturen 
wijziging datum MR6 naar 26-6-2018 

Edwin 10-10-2018 Open  

 

180627.1 
Zakboeken bestellen 3x Ad 

Mr vergadering 3 
2018-2019 

Open 
 

181009.1 BVL groep informeren mbt veiligheid 
rondom school 

Lieke 
Mr vergadering 2 
2018-2019 

Open 
 

190117.1 Info GMR over partnerschap MR. 
Navraag Gemma. Kan MR terecht bij 
partnerschap GMR?  

Bo MR vergadering 3 Open  
 

190117.2 Navraag GMR over aanpassing 
vakantierooster meivakantie schooljaar 
‘19-’20. Contact opnemen met andere 
MR’en. 

Bo MR vergadering 3 Open  

 

190117.3 
Notulen GMR, actuele notulen Bo MR vergadering 3 Open  

 

190117.4 Evaluatie inzet werkdrukgelden. 
PMR of MT? 

PMR 
 

MR vergadering 3 Open  
 

190117.5 Contact met Kirsten over filmen 
gevaarlijke situaties. Wie onderneemt 
welke actie? 

Lieke MR vergadering 3 Open  
 

190117.6 
Begroting maken Ad MR vergadering 3 Open  

 

190117.7 
Data cursus Ad MR vergadering 3 Open  

 

  
 
 
 


