
Notulen MR-vergadering 17-09-2020 

 

 

Aanwezig: Lonneke, Matthieu, Sanne, Petra, Veerle en Moniek 

 

 

Kennismaking 

 

Verwachtingen / vragen: 

- Delen met achterban wat er besproken is binnen de MR (notulen publiceren → 

archief aanleggen) 

- Wat is de rol van de MR? Gesproken over advies- en instemmingsrecht.  

 

Volgend overleg: 

- Placemat agenderen: overzicht advies- en instemmingsrecht (Petra mailt document) 

- Professionaliseringsaanbod SKOzoK checken gericht op MR. 

- MR-reglement samen doornemen (Petra mailt document) 

- Schoolgids agenderen 

 

Taakverdeling / werkwijze: 

Voorzitter: voorkeur dat deze rol wordt ingevuld door een ouder. Lonneke gaat deze taak 

invullen. Zij zal voorafgaand contact opnemen met Stan voor het opstellen van de agenda.  

Secretaris: personeelsleden maken van elk overleg de notulen. 

Petra: beheert de mailbox van de MR, bijvoorbeeld de notulen van de GMR. 

 

Werkwijze: als er documenten worden gedeeld proberen we eventuele opmerkingen / 

vragen per mail alvast met elkaar te delen, om ervoor te zorgen dat we tijdens de 

vergadering zelf efficiënt te werk kunnen gaan. 

 

Jaarplan: is toegelicht door Petra. Gaat uitgangspunt vormen bij het opstellen van de 

agenda. Document wordt gemaild door Petra. 

 

Vergaderdata: 

19 november 

11 januari 

9 maart 

19 april 

26 mei 

28 juni 

Wisselende dagen zijn in principe geen probleem. Mochten bepaalde data voor problemen 

zorgen dan kunnen we eventueel schuiven in die week. 

 

 

  



Continurooster: 

We hebben een continurooster vormgegeven. Aanleiding hiervoor was corona (tekort aan 

TSO-bezetting en zo min mogelijk beweging van ouders bij school). 

Vraag is nu om dit nader te verkennen en te bekijken wat de ervaringen / wensen van 

ouders zijn.  

 

Oudergeleding van de MR wil voorkomen dat we ouders gaan peilen (warm laten lopen 

voor) als het uiteindelijk niet realiseerbaar is. Wettelijk gezien (CAO) is het bepaald dat je 

voor 14.00 uur recht hebt op een half uur pauze. In de huidige opzet is dit niet geregeld. 

 

Ervaringen van de oudergeleding m.b.t. het huidige rooster zijn positief.  

Zij vinden het van belang dat het voor leerkrachten uitvoerbaar is en blijft. 

 

Aanpak: 

-Informeren bij andere scholen hoe zij dit organiseren, hoe zorg je ervoor dat de pauzes van 

de leerkrachten niet in het gedrang komen? Veerle en Moniek ondernemen actie! 

-Ervaringen en voorkeuren van het team helder krijgen voor 19 november. Werkgroep → 

Petra. 

-Plaatjes schetsen welke we voorleggen aan ouders: met voor- en nadelen (ook financieel). 

-Hoe ouders betrekken? Enquête (papier en/ of digitaal)? Brainstormen? Ruimte voor 

opmerkingen. Ambitie is voor de kerstvakantie, kan naar voren indien voorstellen eerder 

gereed zijn. Anoniem of niet? Het kan zinvol zijn om te weten uit welke groep (onder- / 

bovenbouw) ouders voor of tegen zijn. 

 

 

Voorstellen oudergeleding MR: 

Ouders leveren een stukje aan bij Petra, zodat dit in de Sterrenkijker wordt geplaatst van 

vrijdag 25 september. 

 

 

Notulen worden per mail gedeeld en in het volgend overleg vastgesteld. Hierna wordt het 

gepubliceerd op de website. 

 

 

Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van deze notulen? Dan kunt u mailen naar 

mrdester@skozok.nl 

 

 

 

 

 

 


