
MR vergadering 
NOTULEN 09-10-2018 19::00 ‘T PALET 

 

TYPE VERGADERING MR-vergadering schooljaar 2014-2015 

NOTULIST Edwin Kemps 

VOORZITTER Bo Bok 

AANWEZIG Edwin Kemps; Bo Bok; Silvie van der Heijden; Ad van Kester; Lieke Wagemakers; Wendy de Mol  

AFWEZIG - 

 

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 Geen mededelingen en ingekomen en uitgaande stukken 

   

  AGENDAPUNT 3 ALLEN 

ONDERWERP RI&E 

NOTITIE Niet aan toegekomen om dit vooraf door te nemen. 

 
 

  



 
 

AGENDAPUNT 4 RUTH 

ONDERWERP Ruth informeert ons over: 

 

a) RI&E 
a. Alle zaken zijn afgehandeld of in kaart gebracht. Komt heel veel neer op voorlichting. 

Ergonomie is een belangrijk onderwerp. Contact gehad met adviseur. Ruth heeft afgezien 
van deze adviseur ivm werkdruk. Ruth heeft zelf artikelen verzameld over dit onderwerp 
en op deze manier het advies geven. 
Regelmatig aandacht geven middels werkoverleggen en op deze manier borgen. 
 

b) Jaarplan   
a. Opdelen in vakgroepen, en deze vakgroepen maken elk een plan. Om zo medewerkers 

hier in te specialiseren. Een aantal medewerkers gaan hiervoor een cursus doen.  Er 
worden geen opleidingen gedaan hiervoor. 
Jaarplan is een levend document wat aangevuld wordt door gesprekken met de 
voorzitters van de werkgroepen en het MT 
 

c) Jaarverslag  
a. Geen toelichting vanuit Ruth. Opmerkelijk is toename van MDO’s (multi disciplinair 

overleg). Dit zien we op alle scholen terug. Ruth neemt dit mee naar MT 
Geen vragen vanuit MR 
 

d) Zelfevaluatie  
a. Nieuwe opzet doordat er nieuwe evaluatietool wordt gebruikt. 

 
e) Evaluatie  werkdrukgelden 

a. Mensen ervaren het als prettig. Ambulante begeleiding van 2,5 uur per week. 
Hopelijk kunnen we volgend jaar dit voorzetten. 

 

 

 

 AGENDAPUNT 5 ALLEN 

ONDERWERP Pauze 

NOTITIE  

 

 
  



 

 AGENDAPUNT 6 SYLVIA 

ONDERWERP Notulen vorige vergadering 

NOTITIE 
Notulen vorige vergading doorgelopen en wijzigingen doorgevoerd. Notulen wordt aangeboden aan Laura 
ter publicatie op de website 

 

 AGENDAPUNT 7 ALLEN 

ONDERWERP RI&E 

NOTITIE Goedgekeurd 

 
 

 AGENDAPUNT 8 ALLEN 

ONDERWERP Jaarplan 

NOTITIE Goedgekeurd 

 

 AGENDAPUNT 9 AD 

ONDERWERP Cursus 

NOTITIE 

Twee kandidaten vanuit andere scholen hebben aangegeven deel te willen nemen aan de basiscursus MT. 
Ad stuurt nog een mail uit of er nog nieuwe kandidaten mee willen doen. 
Ad legt contact met CNV om één of twee datums te prikken. 

 

 AGENDAPUNT 10 BO 

ONDERWERP Parkeerplaats 

NOTITIE 

BVL heeft contact gehad met de gemeente. Met werkgroep BVL actief contact opnemen met Gemeente.  
22 november heeft BVL een vergadering waarin het ter sprake wordt gebracht. Kirsten gaat vooraf nog 
contact opnemen met de gemeente. MR gaat ondersteuning leveren aan BVL 

 

 AGENDAPUNT 11 ALLEN 

ONDERWERP Wat koppelen we terug 

NOTITIE 

- Goedkeuring RI&E 
- Goedkeuring Jaarplan 
- Verkeersveiligheid heeft de aandacht van de MR. Gezamenlijk met de BVL wordt bekeken wat de 

mogelijkheden zijn. 
- Actief de vraag stellen in de palletter wat ouders graag besproken willen hebben in de MR.  

 
 

 AGENDAPUNT 12 ALLEN 

ONDERWERP Rondvraag 

NOTITIE Geen vragen 

 
 

 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  

 

180523.2 BVL werkgroep meedenken met de 
gemeente over verkeersveiligheid 

ALLEN 
Mr vergadering 1 
2018-2019 

Gesloten  
 

180627.1 
Zakboeken bestellen 3x Ad 

Mr vergadering 2 
2018-2019 

Open 
 

181009.1 BVL groep informeren mbt veiligheid 
rondom school 

Lieke 
Mr vergadering 2 
2018-2019 

Open 
 

 
    

 

 
    

 

  
 
 
 


