
  

  

Vergaderagenda Medezeggenschapsraad 

 

Datum 10 december 2018 
Tijd 19.30 uur 

Locatie Meester Aafjesschool 
J.H. L van Herwaardenstraat 2 - Meteren 

Voorzitter F. Versteeg 

Secretaris M. Tiecken mr@odsmeesteraafjes.nl 

 
   

Agendapunten Doel Stuk 

1. Opening 

We hebben een ouder te gast van de Plantage voor kennismaking en (mogelijke) 

kandidaat voor MR.  Op de Plantage is er de behoefte aan een lijn met de MR van 

de Meester Aafjes. Vanuit de MR-cursus weten we dat het de bedoeling is dat de 

Plantage een geen eigen MR gaat oprichten, maar wel mag starten met een eigen 

deelraad ongeacht het aantal leerlingen. Maar vanwege hetzelfde brinnummer 

mogen ze wel bij ons aanhaken en een eigen deelraad oprichten. Volgende keer 

van de Plantage een agendapunt maken. Statuten moet je wel officieel 

aanpassen.  

  

2. GMR (niet openbaar) 

informatie over de nieuwe GMR samenstelling 
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Openbare gedeelte start +/- 20.00 uur   

3. Vaststelling van de agenda 

★ Staan er punten op de agenda die niet in het openbare gedeelte mogen? 

★ Wie schrijft een verslag voor de info-actueel? 
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4. Directieoverleg 

★ begroting  

Toelichting: Een en ander is begroot. Gaat 1 januari 2019 in. Voor meerdere 

jaren. Het zit goed in elkaar, financieel loopt het. Formatieve deel is lastig. 

Inkomsten vanuit overheid zal dalen vanwege het leerlingaantal. Begroting gaat 

over een kalenderjaar terwijl de school met een schooljaar werkt. Nu al vooruit 

kijken naar volgend jaar. Waarschijnlijk van 15 naar 14 groepen. PMR, waar 

budget en werkdrukgelden inzetten. Hoe gaan de groepen eruit zien? MA gaat 

dalen in leerlingaantal, Plantage gaat stijgen. Bij elkaar is het een stijging. Bepo, 

er zijn in het algemeen meer aanvragen voor zorgarrangementen van 

zorgleerlingen. De 90 euro per individuele leerling gaat nu niet meer naar school. 

Het gaat in eerste instantie om de zorg. Bestand 5/12 en 7/12 zodat je precies 

kunt kijken naar komend jaar. Plantage wordt niet begroot vanuit de MA.  

Voorstel OMR om begroting Plantage en MA te splitsen.  

  

mailto:mr@odsmeesteraafjes.nl


Professionalisering en werkdruk is dit jaar ook ingezet om combinatieklas te 

voorkomen. 

Voordat een stuk de deur uitgaat controleren op datalek. 

Lumpsum: Heutink, bedragen zijn up to date. Energiekosten per leerling,  

Duurzaamheid? We krijgen wel eens opdrachten. De gemeente schrijft gebouwen 

af maar gaan niet over duurzaamheid. De stichting zelf bepaalt inzet 

duurzaamheid. Duurzaamheid is geen verplichting. Bibliotheek op school is 

gesubsidieerd.  De controller van de stichting maakt de begroting.  

Eerst een schooljaar begroting 2019-2020. Hoe verhoudt zich dat tot een 

kalenderjaar. Gesprek met PMR nodig. Deze begroting komt uit de stichting. De 

vraag is of dit een leidraad is? Je kunt kijken waar je op kunt bezuinigen. 

Schoonmaak door derden is niet ingevuld. Schoonmaak is bovenschools geregeld.  

De OMR wil nog graag een definitieve begroting. 

 

Directieberaad:  

● AVG, het handboek doorgelopen. Vertrouwen, soms noodzakelijk om 

toch gegevens in de buurt te hebben. Wat laat je vervangers wel en niet 

zien. Niet altijd handig en werkbaar. Jurist houdt de boel in de gaten. 

GGD wil dat de scholen gegevens van ouders regelen, dat kunnen we 

vanuit school niet doen. Moet vanuit DUO (Groningen). GMR gaat dit 

bekijken en regelen.  

● Sponsorloop, van de ene school naar de andere school. Al dan niet met 

goed doel. Stichting op de kaart zetten. Goed doel moeten we nog even 

kijken, wat dat betreft naar volgend jaar. 

● Plantage OR, heeft deel budget gekregen voor festiviteiten. Verzoek: 

Juridisch bestuderen met notaris. OR onafhankelijk maken van onze OR. 

Eigen ouderbijdrage. Notaris uit Waardenburg.  

● Lerarentekort, stukje in de info geschreven, geen respons. Nog twee 

leraren ziek. Vacature is uitgezet.  

 

5. Notulen van de vorige vergadering 

 ★ Professionaliseringsplan, er komt aanpassing. Dan gaat het naar de PMR dat 

wordt weer teruggekoppeld naar de MR. Advies MR kijk goed naar de 

cursusgelden. 

 ★ contact ouders plantage, zie punt 1 en 4. 

 ★ rapporten, vanuit directie verzoek of voorzitter MR samen met OR hiernaar 

gaat kijken. Belangrijk is jezelf profileren. Ook PR, jezelf presenteren. Profilering 

en PR Komen volgende keer terug bij directieoverleg. 

 ★ Beleid op leerlingenzorg/zorgtraject Contact verloopt via leerkracht. Dat staat 

in de schoolgids. OMR adviseert dit ook in de info-actueel te zetten. Ouders 

weten dit vaak niet. Er zijn twee groepsbesprekingen per jaar. Kinderen worden 
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allemaal besproken. Ib-er kijkt mee en adviseert en controleert. Ouders 

informeren via info-actueel.  

6. Mededelingen/post 

★ Cursus, is als nuttig ervaren. Je kunt als nieuw MR lid bij een andere 

school aansluiten voor cursus. Er zijn punten uitgekomen waaruit we mee 

aan de slag willen. In de drive staan de punten benoemd.  
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7. Mededelingen vanuit de OR 

★ Goede doel, er was al heel veel voorbereid. Afspraak om in de toekomst 

eerder met verzoek komen. Beleid is één keer in de twee jaar goed doel.  

 

Waarom rapporten en foto’s bij OR? Ze sluiten zich wel aan bij wat MR vindt.  Er 

komen meldingen bij de OR. Die meldingen zouden eigenlijk naar de leerkrachten 

moeten gaan. Bijvoorbeeld ideeënbus via de mail. Dit bespreken we bij het 

communicatieplan. 

Bij de brand zijn alleen de bomen verbrand niet de versiering dat lag ergens 

anders in de school. 
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 Pauze   
8. Ingekomen stukken 

★ Begroting,  
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9. Bespreekpunten   

 a.  

 

 

 

 

b. 

 

 

 

c.  

Gaan we als MR pro-actief iets doen met de ouders en docenten van de 

Plantage? Connectie maken met iemand, zodat we op de hoogte blijven. 

Bespreekpunten op tijd doorgeven en op de agenda zetten.  

 

 

communicatieplan (beleid op waar ouders terecht kunnen met vragen als 

de schoolfotograaf), de vraag is wie hiervoor verantwoordelijke is? Er is een 

plan aanwezig. PMR gaat dat eerst bekijken en deelt dat daarna met de MR.  

 

Borging MR beleid (aanleveren stukken, communicatie directie etc.) 

We hebben de begroting gekregen en het PMR plan. Twee weken van 

tevoren verzoek indienen voor stukken. Dat geldt ook voor onszelf, op tijd 

punten aanleveren.  

Cursus: format. Die is wel aanwezig.  Wordt getekend door de voorzitter, 

dat hoeven wij niet allemaal te doen. Je stemt in tijdens een vergadering.  
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Rondvraag – punten graag van te voren per mail aanleveren 

● Visie Plantage volgende keer op de agenda. 

● Info- actueel edit 

  



● Vanuit de cursus. Medezeggenschapsstatuut. Hoe is medezeggenschap 

geregeld binnen de stichting? MR en GMR. 

● Er kunnen actiepunten af 

● Als er geen gym is door werkzaamheden wordt er laat gecommuniceerd. 

● Op website Fluvium staan notulen van GMR. 
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Sluiting  Zijn er nog punten die niet openbaar in de notulen mogen? 

 

 

  

    
Mogelijke doelen/behandelwijzen vergaderpunten: 

1. Informatie geven/uitwisselen 

2. Instructies geven/krijgen 

3. Ideeën ontwikkelen 

4. Een mening vormen 

5. Een advies vormen 

6. Besluiten nemen 

7. Activiteiten plannen 

 

Stukken inclusief voorblad zijn te vinden op de X-schijf in de map ‘stukken aanstaande vergadering’. 

 

Actiepunten Wie Wanneer 
Nakijken 45-jarig jubileum OMR  
rapporten OMR  
professionaliseringsplan PMR  
communicatieplan (borging en waar kunnen ouders met vragen terecht) PMR  
   
   

   

   
   
 
  

 


