
Agenda MR-Vergadering 
 
23 september 2019 (14.30 uur – 16.00 uur)  
Locatie: De Pikeloer 
 
 

1. Opening 
2. Notulist -  Tineke 
3. Mededelingen / ingekomen stukken / bespreekpunten 

- Algemeen:  Er wordt in het team gesproken over een andere groepsindeling in de 
bovenbouw en middenbouw nu in het bovenbouwlokaal alleen nog groep 7 zit (vertrek 
leerling groep 8 naar Boazum). Dit om het aantal instructies in de onderbouw (3 groepen) 
en bovenbouw (1 groep) meer in evenwicht te brengen. Ook de mogelijkheid voor 
leerlingen om van elkaar en met elkaar te leren speelt hierbij een rol. 

- OMR:  23 september 1e OMR in OT-noord-verband. De invulling van de OMR van OT-
Noord staat op de agenda.   

- GMR:  Er komt geen nieuwe verkiezing voor de GMR. Men wacht de fusie met Odyssee 
van 1 januari af. 

- AC:  
1. AC moet jaarplanning nog met hun activiteiten aanvullen. Voor de zakelijke 
ouderavond wordt hier één jaarplanning van gemaakt, zodat o.b.v. die informatie 
bijvoorbeeld de hoogte van de ouderbijdrage kan worden vastgesteld, of hulp van ouders 
gevraagd kan worden (projecten e.d.) 
2. Janneke meldt dat de buurt-sport-coach een rol zou kunnen spelen bij het opzetten van 
activiteiten om het schoolplein bijvoorbeeld aantrekkelijker te maken. 
3. Thijs heeft een nieuwe, goedkopere bankrekening aangevraagd / geopend zodat er 
meer van de ouderbijdrage overblijft voor activiteiten t.b.v. de leerlingen. 

4. Vaststelling agenda – We voegen 3 extra punten toe:  
Schoolgids/schooljaarplan, samenwerking/streekschool, borging ouderconvenant. 

5. Actielijst d.d. 2 juli 2019: 

Actiepunten / Besluitenlijst MR-vergadering d.d. 2-07-2019: Wie? Check: 

1. Begeleidingstraject GD ‘ De Gezonde School’ zal worden aangevraagd. 
Bestaat uit deelcertificaten: gezonde omgeving ( bijv. schoolfruit, gezonde 
traktaties, waterpunten, anti-rookbeleid) +  soc. veiligheid. Akke (?), 
medewerker GGD zou dit kunnen begeleiden. (Janneke vraagt). 
Eric zoekt contact met DB over bordjes rookvrije zone. 

Janneke Nog niet 
gebeurd. 

2. Vakantie rooster doorsturen naar Eric. Janneke Gedaan 

3. Aanleveren opzet schoolkalender aan Eric. Janneke + 
Jantsje 

Gedaan 

4. Concept jaarverslag MR-activiteiten maken. (voor zakelijke ouderavond) Eric Moet nog  

5. Samenvoegen input schoolkalender. Eric Info AC 
ontbreekt 
nog. 

6. Achterhalen opbrengst actie ‘Lopen voor water’. Eric Tea/Reina 
vragen 

 
6. MR  

- Vaststellen jaarplan MR  - punten waar we dit jaar aan willen gaan werken: gezonde 
school, schoolplein aantrekkelijker maken, statuten MR updaten / herschrijven, integratie 
MR/AC (kortere lijntjes), samenwerking / streekschool, pesten, borgen afspraken 
ouderconvenant. 

- MR- of schooljaarkalender vaststellen (en toesturen aan ouders) -  taak juf Paula, kan pas 
na aanlevering input vanuit AC  

- Definitieve vaststelling taakbeleid c.q. taakverdeling en vergaderplanning lopend schooljaar 



Agenda MR-Vergadering 
- Inventariseren initiatieven / voorstellen van de MR -  Eric werkt dit voor 

de zakelijke ouderavond uit (terugblik op vorig schooljaar, vooruitblik op 
komend schooljaar).  

- Concept MR jaarverslag vorig schooljaar opstellen en bespreken. -  Eric werkt dit nog uit. 
Zie punt hierboven. 

- BSO organisatie doornemen – Er ligt een vraag of er mensen uit het dorp tegen een 
vrijwilligersvergoeding het vervoer van en naar Boazum willen verzorgen (BSO in 
Boazum). Tijdens zakelijke ouderavond of BD-vergadering aankaarten? 

- Schoolorganisatie/tijden – Is het mogelijk om per dag een kwartier langer naar school te 
gaan (vanaf 8.15u), zodat er meer mogelijkheden voor (vrij op te nemen) verlofdagen of 
bijv. twee weken meivakantie ontstaan?  

- Evaluatie ouderparticipatie ism ouderraad – Jantsje: gecombineerde vergadering met AC / 
MR / teamleden om zo lijntjes korter te maken?  

- EXRA PUNT 1: Schoolgids/schoolplan/schooljaarplan:  
- Eric las in het schoolplan over het invliegen van vakleerkrachten op verschillende 
gebieden (muziek, e.d). Kan onze school daar ook gebruik van maken? Janneke weet dat 
deze vakleerkrachten betaald worden uit het potje ‘werkdrukvermindering’ en dat dit 
geld word verdeeld via intekenlijsten: Waar is behoefte aan. Voorbeeld: inhuren 
vakleerkracht gym op de vrijdagochtend in de winterperiode. 
- Janneke stuurt Arnold een mail voor akkoord MR over de inhoud van alle drie de 
documenten. Ze stelt Arnold ook de vraag of de MR daarover instemmings- of adviesrecht 
kan uitbrengen (ondertekenen?). 

- EXTRA PUNT 2: samenwerking/streekschool:  
- Benaderen ouders van peuters: we printen de uitnodigingsbrief voor de info-avond over 
de krimp en het onderzoeken van samenwerking en eventuele oprichting van een 
streekschool met Easterwierrum en Boazum uit, zoeken hiermee de ouders van peuters 
op, gaan in gesprek. Tineke i.s.m. Djoeke (DB). 
- Janneke gaat achter het bestandje voor het ‘verjaardagskaartje voor 3-jarigen’ aan. Er 
moeten nieuwe worden besteld. Eventueel contact leggen met juf Irma? Die heeft dit 
toentertijd opgezet. 

- EXTRA PUNT 3: borging ouderconvenant.: 
- Janneke maakt hierover een afspraak met Rixt Minnema. Vaste structuur nodig 
(leerkrachten, ouders én kinderen hierin meenemen). 

7. Rondvraag: zie punt 6. 
8. Sluiting 

Actiepunten / Besluitenlijst MR-vergadering d.d. 23-09-2019: Wie? Check: 

1. Begeleidingstraject GD ‘ De Gezonde School’ zal worden aangevraagd. 
Volgen van deelcertificaat. Akke (?), medewerker GGD zou dit kunnen 
begeleiden. (Janneke vraagt). 
Eric zoekt contact met DB over bordjes rookvrije zone. 

Janneke + 
Eric 

 

2. Concept jaarverslag + speerpunten komend  jaar MR-activiteiten maken. 
(voor zakelijke ouderavond) 

Eric Gedaan. 

3. Janneke stuurt Arnold een mail voor akkoord MR over de inhoud 
(schoolgids, schoolplan, schooljaarplan) documenten . Ze stelt Arnold ook 
de vraag of de MR daarover instemmings- of adviesrecht kan uitbrengen 
(ondertekenen?). 

Janneke  

4. Uitnodigingsbrief info-avond krimp naar peuter-ouders Tineke / 
Eric  

Gedaan. 

5. Bestandje ‘verjaardagskaart 3-jarigen’ achterhalen, evt via juf Irma. Janneke  

6. Afspraak borging ouderconvenant / schoolregels met Rixt Minnema. Janneke  

7. Samenvoegen input schoolkalender. Eric  

8. Voorstel vergaderdata schooljaar 2019-2020: 12 nov, 4 febr, 26 mei Allen   

 


