
 
Medezeggenschapsraad BS De Griffioen 
Schoolstraat 45 
4841 XC  Prinsenbeek 
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e-mail: kbsdegriffioen_mr@inos.nl 
 

 
Prinsenbeek 11-01-2017 
 
Beste mensen, 
 
Hierbij nodig ik jullie uit voor de MR-vergadering van woensdag18-01-2017 om 20.00 uur.  
Uitgenodigd voor deze vergadering zijn ook Gerald Hilgersom (vanaf agendapunt 5) en een vertegenwoordiger van de 
Ouderraad.  
 
Notulist: Ellen 
 

 tijd onderwerp Inhoud wie 

1 20.00 Opening Vaststellen agenda 
Toegevoegd: 
- wc beneden Kober 
Er zijn klachten over de toiletvoorziening: 
hygiëne, geur.  
G: Er is al contact geweest met Kober 
hierover. G. gaat dit nogmaals met de 
schoonmaak bespreken. 
- Begroting is nog niet goedgekeurd. Hoe staat 
het ermee? De formele begrotingen zijn nog 
niet duidelijk. 
Formeel zijn we geen organisatorische 
eenheid met de Horizon. Toch moeten we geld 
afdragen aan de Horizon. De MR is hier niet 
mee eens. Waarom geld overhevelen wanneer 
er niet officieel sprake is van een 
organisatorische eenheid? Dit is zo door Inos 
bepaald. Zodra begroting van Horizon definitief 
is, krijgen wij dat ter inzage. 
We hebben niet het recht de begroting goed te 
keuren. 
 

Nadine 

2 20.02 Mededelingen, post, leesmap 
 

Geen post binnen gekomen Nadine / Karin 
 

3 20.05 Notulen van 13-12-2016 Er is alleen een aanvulling binnengekomen op 
de actiepuntenlijst. 
Notulen hierbij vastgesteld. 

Evelien 

4 20.10 Agenda-onderwerpen  Doornemen van de agenda; eventueel vragen 
formuleren m.b.t. onderwerpen die door Gerald 
worden toegelicht.  

*Dick licht zijn aanwezigheid toe: Informeren 
en contactpersoon tussen MR en GMR. 
Dick licht toe waar het binnen Inos mis is 
gegaan in het afgelopen anderhalf jaar. 
 
Gerald schuift aan. 
 

MR 

5 20.25 Calamiteitenplan / plan 
veiligheid 

Nieuwe calamiteitenplan is binnen, dit zal een 
deel van het veiligheidsplan vervangen. 
Bedrijfsnoodplan is gemaakt door Calm. Vraag 
aan MR om dit noodplan door te nemen en op- 
en aanmerkingen kunnen naar Gerald gemaild 
worden voor 1 maart. 
Vóór de nieuwe BHV training weten de 
collega’s wat er van hen verwacht worden tav 
frequentie van de oefeningen. 

Gerald 



 

6 20.35 Regeling mobiliteit Griffioen Informerend Mobiliteitsregeling is 18-01-2017 
gecommuniceerd aan het team. Gerald deelt 
dit op schrift uit en spreekt dit door en licht toe 
. 

Gerald 

7 21.55 Reclame binnen de school Informerend.  
Sponsoring en andere Reclame: Ons 
standpunt is niet helder. Gerald stelt voor dit 
duidelijk te formuleren in samenspraak met 
een aantal collega’s. 
 

Gerald 

8 21.05 Protocol medicijnverstrekking Zie bijlagen  
Gerald stelt voor de lijn te volgen van “de 
leraar verstrekt GEEN medicijnen.” Met een 
kleine uitzondering (voor een vergeten pilletje). 
De meningen en ideeën zijn divers. Gerald 
stelt voor samen met een ouder en een 
leerkracht hier een goed protocol voor op te 
stellen. Colette en Evelien willen hier in 
meedenken. 
 

Gerald 

9 21.20 Vakantierooster Nog niet ontvangen. G. heeft een aanpassing: 
buitenspeeltijd ’s middags voor de groepen 3 
door 10 uur minder in te roosteren zodat dit 
aan buitenspelen ten goede kan komen. 
Verder geen aanpassingen. 
 

Gerald 

10 21.30 Herstructurering Inos Informerend. Nieuwe CvB gaat nieuwe 
scholenkoppels maken van 2/3 scholen. 
Daarbij wordt gewerkt met 1 directeur en twee 
onder directeuren. Per 1 augustus is duidelijk 
met welke 2 scholen wij samengaan. 
 

Gerald 

11 21.40 Communicatie Informerend. 
* De app is in de lucht en wordt van de week 
gecommuniceerd. Hij wordt nu gevuld. Goed 
om met de lancering te wachten tot de app 
goed en correct gevuld is. 
* Griffioen moet meer promoten en naar 
buitentreden. Gerald onderschrijft dit. 
* Waar zijn de punten die uit het 
tevredenheidsonderzoek zijn gekomen? 
Binnenkort weer een tevredenheidsonderzoek. 
Uitkomsten hiervan volgen na de carnaval. We 
hopen hieruit concrete onderwerpen te kunnen 
destilleren. 
Concrete ideeën moeten ook uit team en 
directie komen. 
*In februari eerste rapportgesprek komt voor 
ouders duidelijk te laat. We gaan naar een 
situatie waarin er meer open komt voor 
ouders. Dat is nu nog niet en ouders missen 
dit. Er moet hierin meer gecommuniceerd 
worden naar de ouders waar we staan in dit 
proces. 

Gerald 

12 21.45 Eerste rondvraag * Volgende vergadering 23 febr. Wordt niet 
verzet. 
* 13 en 14 maart hebben we een groot 
inspectie-onderzoek. 

Gerald / MR 

13 21.50 Nabespreken eerdere punten  MR 

14 22.00 Ouderraad Verslag van status quo 
 

OR 

15 22.05 GMR Dick heeft aan het begin van de avond vragen 
beantwoord tav de onrust binnen Inos. 

Karin 



Er zijn 4 sociale plannen. 

16 22.10 Tweede rondvraag Korte vragen, korte antwoorden; indien 
mogelijk al voor de vergadering aangeven. 

*Zoals in vorige notulen opgenomen willen we 
graag inzage in begrotingen van de afgelopen 
3 jaar van de Horizon. 

MR 

17 22.15 Sluiting Actielijst / besluitenlijst opstellen 
 

Karin 

 
 
 
 
 
 
Vergaderschema’s 2016-2017 
 

MR 
 
aanvang 20.00 u 

 
notulen 

 

OR 
 
aanvang 20.30 u 

 
afvaardiging MR 

GMR 
 
Dick 

Donderdag 29-09 
Maandag 07-11 
Dinsdag 13-12 
Woensdag 18-01 
Donderdag 23-02 
Maandag 27-03 
Maandag 15-05 
Woensdag 21-06 

Sander 
Petra 
Evelien 
Ellen 
Sander 
Petra 
Evelien 
Ellen 

dinsdag 27 sep ALV 
maandag 03-10 ALV 
dinsdag 15-11 
woensdag 14-12 
donderdag 16-02 
maandag 03-04 
dinsdag 16-05 
woensdag 28-06 

Colette 
 
Nadine 
Angela 
Ludy 
Colette 
Nadine 
Angela 

20-9, 11-10, 31-10, 15-11, 22-11, 14-12, 
17-01, 09-02, 22-02, 29-03, 20-04, 18-
05,12-06, 03-07 

 
 
 
Jaarplanning advies- en instemmingsverzoeken 2016-2017 
 

Onderwerp Advies / Instemming Geleding Planning 

Protocol Veiligheid en Welbevinden I MR oktober 

Begroting (beleidsvoornemens) A MR november 

Vakantierooster A MR januari 

Samenstelling formatie (als uitwerking van de begroting) I (A) PMR maart 

(Voortgangsrapportage) Schoolplan I MR april 

Ondersteuningsprofiel / Passend Onderwijs A MR maart 

Schoolgids I OMR mei 

Invulling TSO I OMR mei 

Vaststelling taakbeleid I PMR juni 

 
Onderwerpen die in de loop van het jaar langs (kunnen) komen: 
- scholingsbehoefte MR 
- evaluatie ontruimingsoefening 
- verkiezingen 
- inzet ouders in de school 
- passend onderwijs 
- communicatie 
- bespreken inspectierapport 
- ICT 
- “grenzeloos leren” 
- risico-inventarisatie en vordering Plan Van Aanpak 
- opleidingsschool 
- gesprekkencyclus 
- continurooster 
- cao PO 
- pestprotocol 
 
 
 
Besluitenlijst 
 

MR-vergadering Besluit MR 



  

  

 
 
Actielijst 
 

Actienr Actie Wie Wanneer Gedaan 

16-17/01 Doorsturen powerpoint naar aanleiding van 
bijeenkomst bestuur / GMR / MR-voorzitters 

Karin Zsm X 
 

16-17/02 Evaluatie rapporten vergadering februari Karin februari  

16-17/03 
 
 

Topondernemers, vergadering maart terug laten 
komen 
 
Onderwerpen volgende vergadering(en): 

- Protocol medicijnverstrekking en medisch 
handelen. 

- Beleid reclame in de school 
- Begroting 2017, Gerald vraagt 

begrotingen Horzion op. 
- Informeren Inos-bezuingingen, 

o.a.personele conseqenties  
- Luizenprotocol 

 

   

16-17/4 Bedrijfsnoodplan: op- en aanmerkingen 
doorsturen naar Gerald 
 

MR Voor 1 maart 
2017 

 

16-17/5 Definitieve begroting wordt ter inzage gegeven 
wanneer deze definitief is. Ook die van de 
Horizon. 

   

 


