
Notulen MR 29 augustus 2017  

Aanwezig: Bart-Jan, Anne, Pauline, Sabine, Natja, Iris, Ellen 

Notulen vorige vergadering 
Schuiven we door naar de volgende vergadering 
  
Ingekomen post   
Bart-Jan heeft een mail gekregen van een ouder die geïnteresseerd is in deelname in de 
MR. Haar kind moet nog starten op school. Mag zij dan meedoen met de verkiezingen? 
Volgens artikel 8 van het reglement mag dit niet.   
Bart-Jan heeft een mail gekregen van een oud-MR-lid met een tip mbt de zittingstermijn. 
Zijn idee nemen we mee bij de besluitvorming rondom het reglement.  
Bart-Jan heeft de vraag van Corné gekregen om kritisch te kijken naar de tekst van de MR 
voor in de schoolgids. De tekst van de website lijkt prima.  
  
Nieuw huishoudelijk regelement          
Let op: er zijn 2 reglementen; een huishoudelijk reglement en een 
medezeggenschapsreglement.  
Het medezeggenschapsreglement is al aanwezig, we moeten kijken wat we moeten 
aanpassen. Vooral mbt de verkiezingen moeten we kritisch kijken naar de tekst.   
Bart-Jan en Pauline hebben de tekst al kritisch bekeken. Er staan veel wettelijke 
bepalingen in, die laten we staan. Andere teksten kunnen we aanpassen.  
Artikel 5; zittingsduur: Voor ouders geldt: 3 jaar, vervolgens kun je eenmaal herkozen 
worden voor 2 jaar. Leerkrachten zijn onbeperkt herkiesbaar voor steeds een periode van 2 
jaar.  
Artikel 3; verhouding leden; minimaal 4 leden, evenredig aantal ouders en leerkrachten.  
We bespreken artikel 5.4 en artikel 28.  
Artikel 9; de termijn van 8 weken vervangen we door ' op het moment van het uitschrijven 
van de verkiezingen'. 
Artikel 12.1; er staat dat er 'ten hoogste evenveel stemmen uitbrengen als er zetels zijn'. 
Oftewel: als er 3 vacatures zijn, dan kun je 1, 2 of 3 kruisjes zetten. Hier zijn wij het mee 
eens.  
Artikel 12.2; er staat niet beschreven wat de kenmerken zijn van een volmacht. We 
besluiten hier niet mee te werken.   
Wie is stemgerechtigd? Iedere ouder? Dat betekent dat er kinderen zijn die 1, 2, 3 of 4 
stembiljetten mee krijgt... Dit is niet handig. We stellen vast dat ieder gezin 2 
stembiljetten krijgt (ieder oudste kind van het gezin krijgt 2 stembiljetten mee naar huis.  
Artikel 13.1; de verkiezingscomissie wil, bij gelijke stemmen, kijken naar de geschiktheid 
van de kandidaten en dit mee laten wegen bij de beslissing, ipv het lot.  
Artikel 27; aanpassen in beide reglementen dat de secretaris taken kan afstoten; we 
werken nu namelijk met iemand die de agenda maakt iemand die notuleert. Een secretaris 
doet formeel gezien beide taken.  
Geldigheidsduur document: wanneer het bestuur een nieuwe versie maakt, zullen wij 
kijken naar de wijzigingen en deze volgen.  

Huishoudelijk reglement gaat vooral over de taken van de verschillende personen in de MR. 
Wijzigingen:  
Hebben we een penningmeester? Deze persoon bespreekt de financiën met de directeur. 
Dit doen we vaak samen of de voorzitter neemt dit op zich. We laten de tekst staan.  
Minimaal 8 keer per jaar vergaderen.  
Taken van de secretaris mogen worden opgedeeld.  
Jaarverslag wordt in de maand september gemaakt. (Anne zal het jaarverslag van 
2016-2017 maken) 
  



Uitschrijven MR-verkiezing  
Pauline en Bart-Jan vormen de verkiezingscomissie.  
In de Boemeratel van 8 september stellen we de oproep welke ouders zich kandidaat 
willen stellen. Zij moeten zich voor 22 september aanmelden en een stukje tekst en foto 
opsturen. 22 september worden de kandidaten voorgesteld via de Boemeratel en mail. In 
de week van maandag 25 september gaan de stembrieven mee, vrijdag 6 oktober is de 
laatste inleverdatum. Maandag 9 oktober wordt de uitslag bekend gemaakt aan het 
bevoegd gezag, de kandidaten en de zittende MR-leden. In de eerstvolgende Boemeratel 
wordt het gecommuniceerd naar de ouders.  
  
Leerkracht MR  
Alleen Sabine heeft zich aangemeld als leerkracht-lid van de MR. Er waren echter 2 
vacatures. Wellicht kan de MR ook toe met 3 leerkrachten, dit betekent echter dat er ook 
3 ouders in de MR zijn. Als MR kunnen we ook aangeven dat wij het noodzakelijk achten 
dat er 4 leerkrachten en 4 ouders in de MR zitting hebben. We overwegen of dit zo is?  
Zowel voor de leerkracht-leden als de ouder-leden kost de MR tijd. Zien we dat er 
komende jaren meer te doen is dan voorgaande jaren? We moeten sowieso zorgen dat de 
MR goed zichtbaar is. Onder de leerkrachten is de MR goed bekend. Belangrijk punt: er zijn 
nu veel ouders die graag in de MR willen. Het is zonde om nu minder ouders te laten 
deelnemen! Lastig: als we gaan voor 4-4, dan zal het MT een leerkracht moeten aanwijzen 
die vervolgens van een projectgroep afgehaald wordt.  
De ouders die graag in de MR willen, maar niet gekozen worden, kunnen ook hun stem 
laten horen bij meepraat-avonden. We zien in de praktijk dat zij op die avonden echter 
niet komen. Hoe verklaren we dit verschil? Wellicht lijkt het of alleen de MR het verschil 
maakt. De actieve ouders bij de meepraatavonden verzetten ook veel werk wat 
gewaardeerd wordt op school. Ook hier wordt beleid gemaakt. Hier ligt een taak voor het 
MT; communiceren naar de ouders dat ook de meedenk-avonden belangrijk zijn!  
We besluiten te gaan voor 3 leerkrachten en 3 ouders.  
  
Verkiezing GMR-lid 
Dorien blijft vanuit de Boemerang in de GMR, zij is hier niet vanuit de MR (is geen MR-lid). 
Kun je in de GMR zitten zonder in de MR te zitten?  In het medezeggenschapsreglement 
lezen we hier niets over. We zoeken het op in het GMR reglement.  
Ellen vraagt na bij het secretariaat van XpectPrimair. Volgende vergadering komen we 
hierop terug.   
  
Overgang Corné-> Nieuwe directrice  
De nieuwe directrice start na de herfstvakantie. Evt verdere bespreking bij de volgende 
vergadering.  
  
Conciërge   
Volgende vergadering bespreken.  

Vergaderdata 
26 september 
Ellen doet een voorstel voor de volgende MR-data, steeds na de GMR data.   

W.v.t.t.k. 
----------- 
  
                     


