
Notulen MR Mariaschool dinsdag 25 september 2018 

 

Voorzitter: Raymond 

Notulist: Diana 

Overige aanwezigen: Jenny, Quierine, Juliëtte, Joyce, Renate 

Afwezig: Asja, Juliëtte 

 

1. Opening & mededelingen 

Geen bijzonderheden. 

 

2. Voorstellen nieuw lid oudergeleding MR: Renate Boks.  

Zij is voor de komende periode van 3 jaar verkozen. 

Renate werkt op een school voor speciaal onderwijs als IB’er en volgt de opleiding voor 

deze functie. Zij heeft ervaring als MR-voorzitter op een andere school. We heten haar van 

harte welkom. 

 

3. Ingekomen stukken 

Geen. 

 

4. Notulen van 23-05-2018 

Goedgekeurd, verbeterpunt: verkiezingen en communicatie hieromtrent. Verslag van GMR 

heeft de voorzitter niet gemaakt. Informatie vanuit GMR is voor MR Mariaschool niet 

relevant. 

 

5. Begroting OV, voorbespreking MR: 

Er zijn nog vragen en onduidelijkheden waarover de MR graag toelichting ontvangt van de 

kascommissie van de OV. Voorzitter zal de vragen per mail stellen aan de OV, zij kunnen 

dan schriftelijk of mondeling toelichting geven. Actie: voorzitter. 

 

(vanaf 20:00 met directie) 

Personeel/welzijnsbeleid. 

Langdurig zieken en re-integrerende collega’s zijn besproken. De directie meldt dat er actief 

wordt ingezet op verlaging van verzuim.  

 

6. Jaarverslag Laurentiusstichting. 

Geen bijzonderheden. 



 

 

7. Werkdrukgelden  

Aan de volgende wensen van PMR is voldaan: 

- Conciërge: een persoon met afstand tot de arbeidsmarkt is werkzaam op het Lint.  

- Snapp-it: is opgestart, geeft in opstart wel meer werkdruk, collega’s hebben er 

vertrouwen in dat dit uiteindelijk werkdrukverlaging zal opleveren. 

- Leerkrachten boven formatie: de inzet is nog niet zoals gewenst. Door ziekte van 

personeelsleden en krappe vervangmogelijkheden wordt de extra formatie daar 

ingezet. 

- Onderwijsassistent: MR en directie zijn overeengekomen dat na de herfstvakantie 

geworven zal worden voor deze functie. 

 

8. GMR terugkoppeling  

Zie punt 4. Na overleg met directie gaat de MR zich nog beraden of en hoe zitting in de 

GMR in te vullen.  

 

Wat verder ter tafel komt: 

Directie geeft toelichting op het programma van Ponte voor meer begaafde leerlingen. Voor 

leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong van een jaar wordt al levelwerk georganiseerd. 

Voor 15 kinderen uit de groepen 5, 6 en 7 die een ontwikkelingsvoorsprong hebben van 1 ½ 

jaar wordt gewerkt met het programma van Ponte. Dit gebeurt onder leiding van een 

leerkracht van de Mariaschool. Ponte legt de nadruk op projectmatig werken, samenwerken 

en leren leren. 

 

(Na vertrek directie) 

Nabespreken punt 7: werkdrukgelden. 

De PMR heeft behoefte aan meer duidelijkheid omtrent de regelingen en afspraken vanuit 

de wetgever. Actie: PMR en voorzitter MR. 

 

9. Scholing 

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

Actie: voorzitter. 

 

10. Taken MR-leden 

De lijst is aangevuld met punt 22: Renate zal zich gaan bezighouden met uitpluizen van 

tijdschriften. Voor MR-leden: zie bijlage takenlijst. 



 

11. Vergaderschema 

Er staan 3 vergaderingen vast, hierna wordt een nieuw schema gemaakt:  

- woensdag 31 oktober     2018 

- dinsdag     27 november 2018 

- dinsdag     15 januari      2019 

We starten om 19.30 uur, vanaf 20.00 uur schuift de directie aan. We sluiten de vergadering 

uiterlijk om 22.00 uur. 

 

12. Rondvraag 

De leden van de MR van dit jaar moeten worden voorgesteld aan de ouders middels een 

digiduif. Jenny heeft dit vorig jaar gedaan, graag dit jaar weer. 

Actie: Jenny 

 

In de eerstvolgende nieuwsbrief gaat Renate een stukje schrijven over de laatste MR 

vergadering. 

Actie: Renate 

 

 

Actiepuntenlijst 2018-2019 

 

Nummer Actiepunt 
Datum 
besproken 

Belegd bij Status 

01 
Mail OV inzake 
begroting 

26-9 Raymond   

02 
verdiepen 
regelgeving 
werkdrukgelden 

26-9 
Raymond 
en PMR 

  

03 
Bond uitnodigen 
voor cursusavond 

26-9 Raymond  

04 
Voostellen MR per 
brief. 

26-9 Jenny  

05 
Stukje in 
nieuwsbrief 

26-9 Renate  

 


