
 

 

Medezeggenschapsraad 
 De Toverlaars 

 openbare school voor basisonderwijs 

 

     
Notulen MR: maandag 19 november 2018                           
 Aanvang: 20.00 uur 

    Sluiting: 21.30 uur 

 agendapunt verslag actie 

1 Opening  

 

 

2 Vaststellen 

notulen vorige 

vergadering 

Notulen van 13 september 2018 vastgesteld   

3 Bespreekpunten 

MR met 

schoolleiding 

Mededelingen schoolleiding 

 1 oktobertelling (informatief)  
210 leerlingen (jaar ervoor 235) trend zet zich 

komende jaren door 
 Hoofdlijnen van het algemeen beleid voor 

komend schooljaar (los van het jaarplan)( 

informatief)  
Dit gaat van de jaarplanning af. We laten de 

stand van zake van het jaarplan meerdere keren 

terug komen in de planning.  
 Begroting en dagelijkse uitgaven 

Toverlaars (Informatief)  
We hebben een uitdraai gekregen vanuit de 

Stichting en van de Toverlaars. Enkele punten 

worden mondeling toegelicht. Zo wordt er meer 

geld begroot voor de testen en toetsen (CITO, 

Entree, etc.), al enkele jaren blijkt dat we het 

oude bedrag overschreden. Nu staat er een reëler 

bedrag 

Beide begrotingen zien er positief uit.  

 BVL:  
we hebben een nieuwe verkeersouder.  
Het plan van BVL is digitaal, de secretaris heeft er 

een uitdraai van, is in te kijken.  
Idee: ANWB Streetwise elektrische 

voertuigen/dode hoek. Het beleven kunnen we 

hier iets mee? Bij Fenna aangeven.  

 Groep 6:  
Er is nog steeds veel aandacht nodig in de groep, 

ook vanuit IB. Grote incidenten zijn er niet 

geweest. Leerkrachten zitten er bovenop. 
 Afsprakenlijst Toverlaars  

volgende vergadering op terug komen. Kortere 

versie gekregen. 
 Ouderbijdrage:  

Vanuit e oudergeleding van de MR is een mail 

gestuurd naar de directie ivm extra bijdrage 

groep 8 voor de schoolreis. Wij vroegen ons af of 
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de ouders van groep 8 wisten dat het bedrag in 

groep 8 sowieso al hoger was. De extra informatie 

voor de ouders die was gevraagd vanuit de MR is 

in de laatste brief naar de ouders van groep 8 

gezet. De bedragen zijn reeds bekend bij de 

ouders. 

4 Bespreekpunten 

MR zonder 

school-leiding 

 

 GMR  
Begroting is uitgebreid besproken en de vragen 

zijn beantwoord. Enkele punten worden 

mondeling toegelicht. Zo is het onderwijsbureau 

prijzig, wat vooral door de AFAS software komt. 

Van SWEZ minder geld, omdat we meer zelf 

bekostigen zoals de talentbegeleiders.  

De middelen van de werkdruk worden 

verdubbeld. Uitbreiding administratieve krachten 

en vakleerkrachten gym.  

Huisvestigingsprobleem Schoenmakershoek en de 

Vleer. 

Gemeente gaat het tegelprobleem op t Voortouw 

betalen.  

Leest is bezig met onderzoek klimaatbeheersing. 

Springplank gaat een MR start training volgen, 

vanuit de Leest sluit er een ouder aan.  

Vanuit de Leest wordt gezocht naar een nieuwe 

ouder.  

Alice wordt penningmeester.  
 Passend onderwijs 

Er is op dit moment niets nieuws te melden. 

 Evaluatie scholing  
Interessante scholing over advies en 

instemmingsrecht. De secretaris maakt een 

format die de directie kan gebruiken voor 

instemming of advies, zodat het op een officiële 

manier gebeurd.. 

 Scholingsbehoefte MR 2019 (vaststellen) 
Aankomend kalenderjaar geen scholing. Pas op de 

plaats. De MR nu zelf verder professionaliseren. 

 Leesplan: 
Per plan staan de doelen, die zouden wij graag 

concreet erin hebben.  

Idee: directeur kan aan de specialisten vragen om 

de doelen van hun domein beknopt te noteren, 

dat als bijlage bij het jaarplan komt. Dan is er een 

duidelijk overzicht. 

Wij zouden graag zien in het jaarplan in welke 

ATV wat besproken gaat worden. Bijv. Lezen in 

okt (Kinderboekenweek) en januari. Als het 

jaarplan aanbod komt dan kunnen die punten 

tussentijds evalueren. 

We missen een stukje evaluatie. Stukje borging, 

dat het ook blijft leven bij de collega's. 
Talent beleid opvragen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretaris 

5 Ingekomen post Ouders & Onderwijs; 

 Nieuwe directeur Ouders & Onderwijs, 

schooladvies, dyslexie en meer... 
 Herfst activiteiten, huiswerkbegeleiding, 

studiekeuze en meer... 

 



 Lunch op school, Samen zijn wij school, 

formatieplan en meer... 
OV Toverlaars: 

 Notulen 11 sept. 2018 
 Concept notulen 1 november 2018 

MR de Leest: 

 Notulen 1 oktober 2018 
6 Uitgaande post  Notulen 26-6-2018 

 Vraag naar OV over sport 
 Vraag naar MR Leest over budget 

 

 

7 MR informatie 

voor de info 

 Voorstellen en stukje training  

8 MR 

terugkoppeling 

naar het team 

 Na de training en over de beleidsplannen  

9  rondvraag -  

8  actielijst Vanaf volgend schooljaar elke MR vergadering 

stukje jaarplan bespreken, zodat het blijft leven. 
 Talentbeleid opvragen 19-11-2018 

 

 

Secretaris 

 

 

 
 

           

 
 


