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Prinsenbeek, 06-02-2019 
 
Notulen MR vergadering 06-02-2019 
Notulist: Esther Krutzen – van Amerongen 
 
Aanwezig: Sander, Evelien, Wilma, Hedy, Esther, Ludy, Colette, Susanne, Marieke, Peter, Mariëlle (OR) 
Jan Feenstra (vervangend directeur) 
 
 

 Tijd onderwerp Inhoud wie 

1 20:00 Opening Vaststellen agenda 
 

Ludy 

2 20:02 Mededelingen, post, leesmap Geen mededelingen/ post 
 

Sander 

3 20:05 Notulen van 12 december 
2018 

Notulen vaststellen. 
Hedy past het stukje van de begroting aan. 

Sander 

4 20:10 Agenda-onderwerpen & 
actielijst 

Doornemen van de agenda & doornemen 
openstaande actielijst. 
De actielijst wordt aangepast. 

MR 

5 20:15 Communicatieprotocol Afronden + PR commissie bespreken 
 
Het communicatieplan is aangepast n.a.v. de 
vorige vergadering. Suzanne en Tanja hebben 
nog hun feedback gegeven. Jan zal het plan 
verder aanpassen en weer voorleggen aan 
hen. In de volgende vergadering wordt het 
finale plan doorgenomen en kan het plan 
mogelijk goedgekeurd en afgerond worden.  
 
PR commissie:  
Jan wil een pr-commissie oprichten bestaande 
uit leerkrachten en ouders van de MR en OR.  
Johan Olieslagers komt kijken wat wij als 
school aan PR kunnen doen (folder, website, 
huisstijl enz). 
Jan geeft een uitleg over de merkster en de  
bouwen leggen kort uit wat ze gaan doen met 
de merkster. 
De 3 speerpunten waar we als school meteen 
mee aan de slag zijn gegaan: 
Opruimen, de aula aanpakken, verbeteren van 
de communicatie. 

Jan 

6 20:30 Medicijnenprotocol Eerst zal het protocol naar de teamleden 
verstuurd worden. Tijdens de bouwvergadering 
van 19 maart zal het protocol besproken 
worden.  
Daarna kan het protocol op de website 
geplaatst worden. 

Evelien 

7 20:40 Begroting Jan geeft toelichting op de begroting. Het 

teruglopende leerlingaantal is duidelijk terug te 

zien in de formatiebegroting. Er zijn 

waarschijnlijk 3 groepen minder in het komend 

schooljaar. 

Jan 



De MR vraagt nogmaals om inzage in de 

gedetailleerde begroting. Jan zal deze 

opvragen bij Inos (Ad Winters). 

De MR uit haar grote zorgen over de 

oplopende kosten van licenties. Jan legt uit dat 

dit verband heeft met de software voor diverse 

leermethodes. 

Daarnaast zijn er in de begroting kosten 

opgenomen voor laptops en touchscreens. 

8 20:50 Invalproblematiek Het stappenplan bij niet ingeplande 

afwezigheid van leerkrachten wordt 

doorgenomen.  

De MR vraagt hoe andere scholen in 

Prinsenbeek dit aanpakken. Jan zal dit 

navragen binnen de organisatorische eenheid. 

Ouders zullen via de nieuwsbrief over het 

stappenplan worden geïnformeerd. Het plan 

wordt in de MR-vergadering van juni 

geëvalueerd. 

Jan 

9 21:00 Stand van zaken nieuwe 

directeur 

Stand van zaken Jan 

10 21:05 Update nieuwbouw/verbouw Stand van zaken 
Er komt een werkgroep nieuwbouw/ verbouw, 
bestaande uit 2 MR-leden (Peter Wijninga 
(OMR) en Sander van den Berg (PMR)), 2 OR-
leden en 3 teamleden.  
De plannen zijn gebaseerd op een 
leerlingaantal van 700 leerlingen en zal 
gecombineerd worden met een integraal kind 
centrum (IKC). 

Jan 

11 21:10 Update TPO Stand van zaken + hoe verder 
 
Jan deelt mee dat de Griffioen helaas niet 
meer deel kan nemen aan de (landelijke) pilot 
van TPO op basisscholen. Wel is het mogelijk 
om extra Engels te gaan geven. Jan doet hier 
verder onderzoek naar. 

Jan 

12 21:15 Update werkzaamheden Jan De focus van Jan in de komende periode ligt 
op gesprekken met leerkrachten, de 
school en het team in beweging te krijgen, 
begeleiding van de nieuwbouw/ verbouw en tot 
slot het inwerken van de nieuwe directeur, 

Jan 

13 21:20 Onderwijsstaking Er is een landelijke staking gepland op vrijdag 
15 maart. De leerkrachten van de Griffioen 
doen hieraan mee en de school zal op die dag 
dus gesloten zijn. Op maandag 11 februari 
wordt dit via de schoolapp naar ouders 
gecommuniceerd.  

Jan 

14 21:25 Rondvraag De MR heeft een vraag van een ouder 
ontvangen over wifi en telefoongebruik binnen 
school. Jan gaat informeren bij de GGZ en het 
RIVM wat de Nederlandse richtlijnen zijn. 
Verder stelt hij voor om de ouder contact op te 
laten nemen met hem. 
 
Donderdag 14 maart neemt Gerald afscheid 
van het team.  

MR 



15 21:30 GMR / MR Sander en Ludy zijn naar de GMR/MR 
bijeenkomst van 5 februari geweest en geven 
een kort verslag. 
 
Inspectierapport van de stichting en het boekje 
passend onderwijs worden in de MR-leesmap 
gedaan. 
 
Het werkverdelingsplan zal voortaan mede 
door het personeel bepaald worden. De 
Griffioen zal vanuit INOS in dit proces begeleid 
worden door Judith Gabriels. Eind februari zal 
er een informatieavond komen voor de PMR. 
1 mei moet het werkverdelingsbeleid rond zijn.  
 
Er zijn die avond ook informatie/ ervaringen 
gedeeld over IKC. Wellicht kan er ten behoeve 
van de verbouwingsplannen ook een gekeken 
worden bij een bestaande school die IKC 
heeft.  
 
De GMR is bezig met het opstellen van een 
nieuw MR/ GMR-reglement. 

Ludy 

16 21:40 OR Op dit moment is er 85% van de ouderbijdrage 
betaald. Zitten op 94% van de begroting.  
Nu 42% van de begroting uitgegeven. 
 
Een aantal ouders heeft/ gaan de OR verlaten 
en zijn/ worden vervangen door nieuwe OR 
leden. 
  
De OR is met school in gesprek over een 
informatieavond over social media in 
samenwerking met een theatervoorstelling. 

OR 

17 21:50 Rondvraag  MR 

18 22:00 Sluiting  Ludy 

 


