
 
Betreft  : Notulen MR overleg 
Datum  : 21 september 2018  
Locatie  : De Meent, Ommeren 
Aanwezig : Karin Witteveen (PG), Natasja Middelkoop (PG), Gerrie Amperse  
    (schoolleider), Miranda de Wilde (OG) en Karin Ax (OG, notulist) 
 
 
1. Notulen en actiepunten vorig vergadering 
- Actie van MR Reglement blijft nog staan. Deze moet worden geactualiseerd iom 3 MR. Actie 

Karin 
- Enquête resultaten: in laatste nieuwsbrief is uitgebreid gecommuniceerd over de 

enquêteresultaten.  
- Bespreken voorstel werkdrukverlaging: zie agendapunt 3. 
- Ouders naschoolse activiteiten blijft staan. 
- Functieprofiel IB. Ibis inmiddels begonnen.  

 
2. Jaarkalender 

• Algemene ouderavond staat gepland op 1 november 2018. Karin zal aanzet doen voor jaarverslag 
MR. Actie Karin.  
 

3.Werkdrukgeld 

• Veel klachten over schoonmaak en hygiëne op school – deel van het werkdrukgeld wordt 
hiervoor ingezet. Daarnaast wordt extra inzet ingehuurd voor zomerfeest. 

• Er is nog wat ruimte over in het huidige budget. Gerrie zal het voorstel doorgeven aan Mark van 
der Pol. 

 
3. Schoolleider nieuwe managementstructuur 

• Vanuit ouders weinig reactie. Wel dat Anneke niet zichtbaar is.  

• Gerrie geeft aan dat het een drukke en volle baan is, maar dat het fijn is om dit samen met een 

collega schoolleider te doen. Verdeling tussen boven en onderbouw werkt goed.  

• Teams leren elkaar beter kennen.  

• Er is inmiddels een plan gemaakt met gezamenlijke studiedoelen. Daarnaast worden maandelijks 
teamvergadering apart en gezamenlijk opgestart. Alsook gezamenlijk studiemiddagen bv over 
gezamenlijke methodes.  

• In de 3 MR zal de nieuwe managementstructuur worden geëvalueerd. 
 

4. Gezamenlijke MR 

• Dit schooljaar staat er voor de 3MR de volgende data gepland voor overleg: 16 oktober 
Sterappel, 29 januari Regenboog en april/mi (ntb) op De Meent. 
 

5. Start nieuwe schooljaar 

• Dit schooljaar zijn we op de meent gestart met 53 leerlingen. Positieve start.  
 
6. Rondvraag 

• Gerrie zal binnenkort een bijeenkomst bijwonen over kindcentra.  


