
MR vergadering 24-09-2018 

Aanwezig: Rob, Mavis, Helena, Renate, Hans, Geert-Jan 

Afwezig: - 

Opening 19:00 uur 

Rob opent de vergadering. 

Notulen vergadering 19 juni 2018 reeds goedgekeurd en gepasseerd.  

 

Ingekomen post 

Geen ingekomen post. 

 

Personeel 

Vacatures en voortgang sollicitaties 

Vacatures:  

- Klassenassistent SO 

- 1 fte Leerkracht, flexibel inzetbaar in het kader van regeling 

- Oproepkrachten (leerkracht/klassenassistent) voor ziektevervanging 

 

Staking:  

12 september, 12 mensen gestaakt, grotendeels op het SO. O.a. voor gelijke beloning 

leerkrachten PO/SO/VSO met Voortgezet Onderwijs en werkdrukvermindering.  

Uitspraak bestuur dat er niet uitbetaald zou worden (mede om een drempel te verhogen).  

De MR betreurt dat het bestuur geen helderheid heeft geschapen over de standpunten van 

het bestuur m.b.t. de eisen van de bonden n.a.v de laatste staking en de vragen die de MR 

daar in het verleden over heeft gehad. 

De MR zou het waarderen als het bestuur zich uitspreekt over wat haar standpunten zijn 

m.b.t. de eisen die nu breed in het primair onderwijs gesteld worden. Vanuit het team is er 

een grote behoefte om te horen in hoeverre het bestuur de acties in het onderwijs steunt.   

Deel van het salaris wat niet uitbetaald wordt aan de ‘stakers’ blijft in de salarispot. Vraag 

vanuit de MR om dit deel aan te wenden voor een ander goed doel (bijv speelgoed voor 

SO). 

Berichten vanuit het bestuur 

Instemming/advies gevraagd op jaarplannen, schoolplannen, vakantieplanning 2019-2020,  

werkdrukvermindering. 

Werkdrukvermindering: positief advies. 

Schoolplan: instemming. 

Jaarplan: instemming. 

Vakantieplanning: positief advies. 

 

Rob zal dit officieel melden aan het bestuur. 

 

 

 



Oudergeleding MR 

Rondvragen bij ouders van nieuwe kinderen of er interesse is. Persoonlijk benaderen. 

 

Rondvraag 

Geen vragen. 

 

Pauze 

Om 20:00 verlaat Geert-Jan de vergadering 

 

------------------------------------------------------------ 

 

Vertrouwelijke notitie/brief bestuur 

Notulen niet openbaar 

 

------------------------------------------------------------ 

 

21:00 uur wordt de vergadering gesloten. 

Volgende vergadering op dinsdag 30 oktober. 

 

Aflopen zittingstermijn: 

Renate juni 2019, Rob juni 2020, Mavis, Helena, Hans  juni 2021 


