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Prinsenbeek, 1-10-2015 
 
Notulen MR vergadering 21-9-2015 
 
 
 

 tijd onderwerp Inhoud wie 

1 20.00 Opening 
 

Vaststellen agenda Maarten 

2 20.02 Mededelingen, post, leesmap 
 

Nieuw MR-lid namens de personeelsgeleding: 
Sander van den Berg. Sander stelt zich voor. 
 
Van het bestuur hebben we het Bestuursverslag 
2014 gekregen. 
Enkele exemplaren worden door MR-leden ter inzage 
meegenomen. Dit bestuursverslag staat ook op de 
site van INOS. 
 
18 november is er een MR-GMR contactavond in het 
teken van Passend Onderwijs. Dick mailt deze 
uitnodiging naar de MR leden.  
 
Suzian geeft aan dat ze graag inzage heeft in het 
beleid m.b.t. Passend Onderwijs. 
 
5 november is er de MR-basiscursus. Sander is 
geïnteresseerd. Suzian denkt hier nog over. 
 

Dick 

3 20.20 Notulen van 1-7-2015 Er zijn voor de zomervakantie afspraken gemaakt tav 
het taakbeleid voor het personeel op BS de Griffioen. 
Deze afspraken zijn nog niet effectief. Belangrijk punt 
hierin is de 40-urige werkweek. De duidelijkheid die 
er na de zomervakantie, naar verwachting, voor het 
personeel zou zijn, is er nu nog niet. 
 
De MR merkt op dat de beloofde invulling van het 
taakbeleid nog niet per individu afgerond is. De 
individuele taken zijn duidelijk. 
 
Het nieuwe MR regelement is er nog niet. 
 
De nieuwe schoolgids is nog niet aangeboden. 
 
De website is in de lucht! 
 

Maud 
 
 
 
 

4 20.40 Jaarverslag 2014-2015 Het jaarverslag komt in de nieuwsbrief en op de 
website. Er zijn nog enkele wijzigingen. Deze 
wijzigingen verwerkt Dick in het jaarverslag en stuurt 
de definitieve versie naar Maarten. Dan komt de 
definitieve versie in de Nieuwsbrief en op de website. 
 

Dick 
 
 
 
 

5 20.45 Taakverdeling MR Voorzitter: Maarten, vicevoorzitter: Karin en 
secretaris: Dick. Halverwege dit schooljaar wordt 
iemand van het personeel voor de functie van 
secretaris ingewerkt. 
 

MR 

6 20.50 Agenda-onderwerpen De voorgenomen agenda-onderwerpen voor deze MR en Gerald 



vergadering zijn: taakbeleid, de schoolgids en 
mobiliteit. Passend Onderwijs is een agendapunt 
voor de volgende vergadering. 
 
Gerald licht het taakbeleid toe. Er zijn 
personeelsleden die geen uren meer over hebben 
voor taken. Er is geen eenduidig antwoord mogelijk 
voor je persoonlijke rooster en de uren gekoppeld 
aan je taken. Er is geen controle over de 
werkzaamheden die je in vakanties verricht. Gerald 
overweegt minder studiedagen, bijv. alleen als je 
werkt.  
 
Leerkrachten die samen een klas draaien maar ieder 
bijv. 3 dagen werken? Deze extra uren die 
overblijven worden gebruikt voor projecten zoals bijv. 
de kwaliteitswijzer, waarbij extra vervanging van 
leerkrachten nodig is. Dit wordt op tijd naar 
betreffende leerkrachten gecommuniceerd.  
 
Zeven en een half uur verplicht aanwezig op school 
is geen INOS-richtlijn. De nieuwe CAO wil 
percentage niet-lesgebonden uren transparant 
maken. 
 
Schoolgids was in juni pro forma akkoord. 
Half oktober komt de schoolgids ter inzage voor de 
MR en zijn de veranderingen zichtbaar aangepast. 
 
Informatie boekje groepen 1/2, als 2plus volgend jaar 
niet meer bestaat, dan op tijd het boekje aan passen. 
 
Op “Passend onderwijs” en mobiliteit komen we in de 
volgende vergadering terug. 
 

7 21.40 Bewerkersovereenkomst 
ParnasSys  

Citogegevens zijn zichtbaar per dit schooljaar. 
Evt. op later tijdstip zijn de proefwerkcijfers en 
methodetoetsen zichtbaar. 
Privacy leerlinggegevens bewaken blijft groot 
aandachtpunt. 
 

Gerald 

8 21.50 Risico-inventarisatie 
Arbomeester 

CV ketels be/ontluchting is opvallend. We zijn 
voortdurend alert hierop. 
 
In januari 2016 krijgen we een update welke acties 
behaald zijn. 
 

Gerald  

9 22.00 Continurooster Voor en tegens continurooster worden besproken. 
 
Volgend schooljaar in het tevredenheidsonderzoek 
enquête continurooster opnemen. 
 

MR 

10 22.10 Verkiezingen MR Deze verkiezingen zijn voor een nieuw lid voor de 
oudergeleding van de MR voor het lopende 
schooljaar. Dit wordt geregeld door Maarten, Angela 
en Petra. 
 

MR 

11 22.15 Jaarplanning 2015-2016 Tevredenheidsonderzoek onder personeel en 
ouders. Wat is er met de uitkomsten gedaan? Hoe is 
de voortgang hiermee? Is er een plan van aanpak? 
 
Zijn er onderwerpen die je op de agenda wil, stuur 
een mailtje naar Dick en het wordt op de agenda 
gezet. 
 

MR 



12 22.20 Ouderraad OR verslag dat gemaild is naar de MR wordt 
toegelicht. 
 
Er is een algemene ledenvergadering van de OR 
dinsdag 29 september a.s. om 19.30 uur. 
 
Begroting OR wordt goedgekeurd. 
 
Project Z, nieuw initiatief OR, hierover wordt het team 
nog geïnformeerd. 
 
Er was een eindejaarstraktatie in de vorm van snoep, 
hier worden kanttekeningen bijgeplaatst. Deze 
opmerkingen worden meegenomen naar de OR. 
 

OR 

13 22.25 GMR GMR-verslag zie de notulen. 
 
College van bestuur van INOS. Frank van Esch 
neemt taken van Jan Aarts over. Er is een vacature 
voor de huidige taken van Frank van Esch. 
 
Aan de Dick de vraag om de agenda van de GMR 
rond te sturen. 
 

Dick 

14 22.30 Rondvraag Vergaderdatum verandert; 14 maart wordt 7 maart. 
 

MR 

15 21.50 Sluiting Actielijst / besluitenlijst opstellen 
 

Dick  

 
 
 
Hartelijke groeten, Petra 


