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Notulen MR-vergadering 
13 januari 2020

Aanwezig: Carolien, Yvonne, Bart, Auke, Miriam en Alice
Afwezig: Sandy en Anoeska

1. Opening
Yvonne heet iedereen welkom. Carolien vertegenwoordigt Sandy en Anoeska gezien zij nog met 
verlof zijn.

2. Notulen/post
De notulen is goedgekeurd. Er is een nieuw infoblad MR met een bijlage cursusaanbod.

3. Actielijst
De actielijst is doorgenomen en aangepast.

4. Mededelingen ouders
In de lokalen op de eerste etage hangt in de ochtend een vieze (urine?) lucht. Bart gaat een 
expert vragen om te onderzoeken waar de lucht vandaan komt.

5. Vakantierooster
Het vakantierooster voor schooljaar 2020-2021 is besproken. Het is weer gelukt om een mei en 
juni vakantie te realiseren. De studiedagen zijn verdeeld over verschillende dagen van het jaar op 
verzoek van ouders en docenten.

6. Formatie
De verschillende opties voor de groepsindeling volgend jaar zijn besproken. De MR heeft haar 
voorkeur mogen uitspreken. Het team neemt dit mee in haar beslissing. 
De docenten hebben aangegeven op welke groep zij volgend jaar graag willen staan. Een 
definitief plan is in de maak.

7. Werkdruk gelden
Het plan hoe de werkdruk gelden volgend schooljaar kunnen worden besteed, werd voorgelegd 
aan de MR. Enkele punten leverde discussie op. De leden hebben daarom nog geen akkoord 
gegeven en willen eerst de mening van verschillende docenten horen. 
De MR wil graag inzage in de begroting van de werkdruk gelden van vorig jaar. 

8. Mededelingen
Het haalbaarheidsonderzoek m.b.t. de huisvesting van de Maria Bernadette is uitgesteld. Er wordt 
opnieuw berekend of de nieuwbouw kosten opwegen tegen renovatie. De directie wil daarom niet 
investeren in nieuw meubilair. Dit wordt gereserveerd voor evt. nieuwbouw.

Helaas nog geen berichtgeving vanuit de Gemeente over de stand van zaken m.b.t. het realiseren 
van de verkeersveiligheid rondom de school. 

9. Feedback docenten
De MR heeft nagedacht op welke manier ouders feedback kunnen geven aan de docenten. Een 
anonieme vragenlijst aan ouders is een van de genoemde voorbeelden. De docenten waren niet 
enthousiast. Zij willen graag open communicatie met de ouders en een anonieme beoordeling 
vinden zij eenzijdig en geeft geen ruimte voor dialoog. De MR denkt nog na over een alternatief. 
Dit punt wordt geagendeerd voor de volgende vergadering.

10. Kwaliteitskaarten
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Ieder jaar worden in het team van docenten de kwaliteitskaarten besproken. Deze kaarten gaan 
over beleidsterreinen van de Maria -Bernadette school. De beleidsterreinen hebben verschillende 
onderwerpen zoals identiteit; interne communicatie; klassenmanagement en pedagogisch 
handelen. Dit schooljaar was het onderwerp pedagogisch handelen. In groepjes wordt dan 
besproken of de stellingen nog kloppen en indien nodig aangepast. Het eindresultaat werd met de 
MR doorgenomen om te laten zien waarover gesproken werd op het gebied van pedagogisch 
handelen. 

11. Rondvraag
Waarom moeten de ouders een nieuw koptelefoontje betalen wanneer deze stuk is van hun kind? 
Dit besluit is genomen omdat sommige leerlingen met de koptelefoontjes zwaaien, waardoor een 
nieuw koptelefoontje binnen de kortste keren weer stuk is. 

Welke interventies worden ingezet voor leerlingen met ADHD? Dit punt wordt geagendeerd voor 
de volgende vergadering.

Is het een idee om eenzame ouderen te betrekken bij het creatieve circuit? Een leuk idee. Dit punt 
wordt geagendeerd voor de volgende vergadering.
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Wat? Wie? Status
Laatste punten toevoegen aan de statuten en als PDF doorsturen naar de 
leden

Sandy

Agenderen volgende vergadering: Werkdruk gelden, Feedback docenten, 
ADHD, creatief circuit, huisvesting, vacature MR, Mededelingen voor de 
nieuwsbrief

Yvonn
e

Stukje over social media (uit de nieuwsbrief) op de website plaatsen Bart
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Vaste afspraken:

1. Alice notuleert.

2. Anoeska maakt de agenda.

3. Anoeska stuurt de notulen door (na goedkeuring) naar het team en vraagt Bart deze op de 

website te plaatsen.

4. Bart zet de notulen op de website.

5. Miriam hangt de notulen op in de school.

6. Sandy laat de post rondgaan


