
Datum: 01-07-2019 

Tijd:  18:00   

Aanwezig: Martine Roseboom, Lisa van Brummelen (secretaris), Clarissa Landman, 

  Anneke van Willigen. 

  Okyay Orgut en Iris Bakker (Voorzitter) 

Directie: Conny Wencker en Evelyn Bredewoud 

Verslag MR vergadering 01-07-2019 

1. Opening 

Iris opent de vergadering en heet iedereen welkom. In het bijzonder aan Rosmarijn Boender. 

2. Notulen vorige vergadering en vaststellen agenda 

Notulen goedgekeurd met een klein tekstuele aanpassing. De notulen zal op de website geplaatst 

worden. Okyay stuurt deze door naar de administratie. 

3. Schoolplan (2019-2023) 

Conny heeft het schoolplan gepresenteerd aan de MR, deze heeft instemmingsrecht. Wanneer alle 

MR leden het eens zijn met de inhoud, zal de voorzitter tekenen voor akkoord bij Conny op 

kantoor. Het schooljaarplan moet uiterlijk 01-08-2019 bij de inspectie zijn. 

4. Werkdrukgelden 

Conny heeft het onderzoek wat onder het personeel gehouden is over werkdruk, aan de MR 

toegelicht. Tevens heeft zij een bestedingsplan gemaakt.  Dit heet: “extra middelen aanpak 

werkdruk”. Hierbij heeft de MR-P  instemmingsrecht. Deze zullen het plan inhoudelijk bestuderen 

en hier bij Conny op terugkomen. 

5. Huisvesting 

Conny geeft een toelichting op het gesprek dat maandag is geweest, met de klankbordgroep 

huisvesting, afvaardiging MR, afvaardiging OOZ, aantal docenten en de directie. Er zijn een aantal 

scenario's besproken en uitgewerkt. Deze zijn ook met de gehele MR gedeeld en de volgende drie 

scenario's zijn besproken: 1. Noodgebouw naast t Palet; 2.Inwoning bij ander schoolbestuur 

(Heemstra); 3 Inwoning bij school binnen Stichting OOZ, De Vlonder). De voltallige MR staat 

achter de keuze voor scenario 3, “Inwoning bij school binnen stichting OOZ (De Vlonder)”. 

 

6. Communicatie over huisvesting 

Conny past de brief aan die gestuurd zal worden aan ouders. Deze brief gaat langs de MR en de 

klankbordgroep. 

7. Doorkijk volgend schooljaar 

Bij ouders onder de aandacht brengen, hoe de officiële route dient te lopen, wanneer er sprake is 

van een klacht. De MR is om mee te denken over beleidszaken en niet het eerste aanspreekpunt bij 

klachten. 

8. Wie wordt de volgende voorzitter/interim-voorzitter 

Okyay geeft aan dit in ieder geval voorlopig te willen doen. Alle andere MR leden zijn akkoord. 

Okyay geeft wel aan, dat hij ivm zijn werkrooster mogelijk niet op alle vergaderingen kan zijn en 

dat dit wel wenselijk is voor een voorzitter. 

9. Rondje groepen 

Geen mededelingen 

10. Mededelingen 

Dit was de laatste bijeenkomst van Iris Bakker. Haar termijn van drie jaar is afgelopen. Rosmarijn  

Boender was aanwezig bij de vergadering, voor de overdracht/ inwerken. Iris Bakker krijgt 

namens de MR leden een mooie vlinderstruik, als dank voor haar inzet. 

11. Rondvraag 



De MR doet suggestie aan directie en docenten om de entreetoets te heroverwegen, in verband met 

toetsdruk. 

Conny en Evelyn geven aan dit serieus te overwegen en komen hier in de loop van volgend 

schooljaar op terug. 

 

 

 

 


