
Notulen MR Mariaschool woensdag 7 november 2018 

 

Voorzitter:   Renate (vervangt Raymond) 

Notulist:   Diana 

Overige aanwezigen: Jenny, Joyce, Ashja 

Afwezig:   Quierine, Juliette, Raymond 

_________________________________________________________________________ 

 

1. Opening & mededelingen 

Geen bijzonderheden. 

 

2. Ingekomen stukken 

Stukje voor nieuwsbrief (Renate) en voorstelbrief van MR (Jenny) 

 

3. Notulen van 25-09-2018 

punt 5: begroting OV opnieuw op de agenda. 

punt 7: werkdrukgelden eveneens op de agenda van de volgende vergadering. 

Ook dan meerbegaafden-programma bespreken.  

punt 8: GMR: de notulen hebben we wel ontvangen, Joyce stuurt ze door. Actie Joyce. 

De notulen zijn hierbij vastgesteld.  

 

(vanaf 20:00 met directie) 

 

4. Jaarverslag  

Doorgesproken. Functionering medewerkers volgens methode Coo7: op 15 november is 

evaluatie Laurentius Stichting en directie. 

 

5. Jaarplan 

Doorgesproken. MR heeft een vraag over spreekbeurten en boekbesprekingen: meer gericht 

op presentatie, minder op papier. Is dit niet ten nadele van het leren om informatie op te 

zoeken. Directie geeft aan dat ook bij presenteren informatie opzoeken een belangrijk 

onderdeel is van de voorbereiding. 

 

6. Begroting  

Komt de volgende vergadering terug op de agenda. 

 



7. Uitvoering cao en rol PMR / werkdrukgelden 

Inzake punt 7 heeft de directie toelichting gegeven middels een presentatie 

“werkverdelingsplan”. (toegevoegd voor MR-leden) 

Tijdens de studiedag op 13 november geeft de directie op dezelfde wijze uitleg aan het 

volledige team. 

 

8.  Overblijfmedewerkers en gedrag van leerlingen. 

Directie licht toe dat het gaat om echt onbeleefd en disrespectvol gedrag naar de 

overblijfmedewerkers toe. Er worden gele kaarten uitgedeeld aan kinderen die zich 

misdragen en de directie wordt ingelicht. (Bij afwezigheid directie de leerkracht.) 

 

 (Na vertrek directie) 

 

9. Informatiebrief van Jenny  

Verzoek aan Quierine om de brief per digiduif te verzenden. Actie: Quierine 

 

10. Scholing: op de agenda voor 27 november. 

 

11. Takenlijst MR: aangevuld, voor MR-leden: zie bijlage  

 

12. Vergaderschema afmaken: op de agenda voor 27 november 

Van de vergaderavonden zal één avond ingezet worden voor de basiscursus MR. 

Actie: voorzitter. 

 

13. Rondvraag 

Het stukje van Renate met inhoud van afgelopen vergadering moet nog worden besproken. 

Afvloeiing van PMR-leden moet ook worden besproken. 

Bespreken volgende vergadering: “moeilijkere” groepen; effectieve leertijd; Engels 

 


