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1. Opening
De vergadering wordt geopend door de voorzitter.
2. Verslag vorige vergadering
Het verslag wordt goedgekeurd en zal op de website worden geplaatst.
3. Actiepunten
De actielijst is bijgewerkt.
Het nieuwe format voor het schoolondersteuningsprofiel is af; zal op 3 juli besproken
worden.
Er is een tekst opgesteld voor de nieuwsbrief m.b.t. het organiseren van een themaavond door LOES.
4. Binnengekomen post
MR Actueel: Jaargang 24, nr. 3, 8 maart 2018
5. GMR
-mobiliteitsbeleid Dr. Schaepmanstichting: duurzame inzetbaarheid is speerpunt; GMR
brengt positief advies uit
-sociaal personeelsbeleid: er is gesproken over de veranderingen binnen de stichting
(samenstelling CvB, eventuele samenwerking met Primato) en de onzekerheid die
hierdoor kan ontstaan
-gymbevoegdheid wordt wel verplicht gesteld voor alle leerkrachten; opleiding kan
betaald worden uit nascholingsbudget van de stichting
-gesprekken met Primato verlopen positief, ook de gemeente is hierbij betrokken
-alle MR-leden worden uitgenodigd voor een studie-avond bij de Houtmaat; thema
identiteit
Zie verder: notulen GMR op Drive
6. Ouderbetrokkenheid
De werkgroep heeft de Basisschoolapp bekeken; de reacties zijn overwegend positief, de
app biedt veel mogelijkheden. Nadeel is dat het veel inzet vraagt om alles te vullen. Ook
de kosten zijn hoog. Er wordt nog bekeken of de app Schaepman-breed zal worden
ingevoerd, de kosten zouden hiermee verlaagd kunnen worden.

Binnenkort zal een nieuwe bijeenkomst worden gepland om de invulling van de
informatieavond in het nieuwe schooljaar te bespreken.
7. Voortgang scholingstrajecten
In het schooljaarverslag staat een overzicht van scholingstrajecten van teamleden. Naast
deze trajecten zijn er tijdens dit schooljaar ook studiebijeenkomsten geweest voor het
hele team m.b.t. begrijpend lezen en rekenen.
8. Ouderbijdrage
De MR heeft een brief ontvangen van de OR over het voornemen om de ouderbijdrage te
verhogen. Tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de OR wordt
verantwoording afgelegd over de besteding van deze gelden.
Het is nog niet duidelijk of we ook komend schooljaar kunnen rekenen op oud-papier
opbrengsten.
De MR-leden gaan akkoord met het voorstel voor verhoging van de ouderbijdrage. Annet
overlegt met de OR hoe dit met ouders wordt gecommuniceerd.
9. Concept schoolgids
De site Scholenopdekaart.nl biedt veel mogelijkheden om ouders te informeren over onze
school. Op dit moment zijn (bijna) alle onderdelen gevuld. Het is mogelijk om via deze
site een schoolgids te genereren, die elk jaar eenvoudig aangepast kan worden. Annet
zoekt dit verder uit en zal de MR op de hoogte houden.
10. Schooljaarverslag, evaluatie januari 2018
Er zijn geen vragen of opmerkingen over de tussenevaluatie van het schooljaarverslag.
De eindevaluatie wordt besproken tijdens de vergadering van 3 juli a.s.
11. Schoolreisje
Er is discussie over de vraag of de bestemming ook geschikt was voor de leerlingen van
groep 6. Leerkrachten hebben over het algemeen positieve geluiden gehoord. Volgend
jaar zal ook groep 7 meegaan op schoolreis, er kan dan gekozen voor 2 verschillende
bestemmingen.
12. Termijn MR-leden
Marian zal aan het eind van dit schooljaar aftreden als MR-lid. Teamleden kunnen bij
Annet kenbaar maken of zij zitting willen nemen in de MR. We streven ernaar dat de
opvolging bij de volgende vergadering bekend is.
De rolverdeling zal dan ook opnieuw besproken moeten worden.
De zittingstermijn voor Ivo en Marloes loopt af aan het eind van schooljaar 2018-2019.
13. Actuele zaken
-formatie: we zullen starten met 7 groepen; gezien de groei in de onderbouw is de
verwachting dat er halverwege het schooljaar extra formatie beschikbaar komt voor een
instroomgroep
-MR-leden worden door Annet geïnformeerd zodra definitieve formatie bekend is
-er is € 28.000 beschikbaar voor verlaging van de werkdruk; personeelsgeleding MR zal
een plan opstellen voor besteding van deze gelden en bespreken met het team
14. Rondvraag
Lucinda: vanaf 1 augustus moet elke school beschikken over een professioneel statuut,
waarin is vastgelegd hoe de zeggenschap van leraren geregeld is; is hier al meer over
bekend? Annet zal navraag doen bij het bestuur.
Marloes: kan de aanvangstijd volgend schooljaar vervroegd worden naar 19.30 uur? We
komen hier tijdens de laatste vergadering op terug.

