
 

Notulen MR 9 december 2019 

 

Aanwezig; Rachid Moumli, Kamber Sener, Menca Deinum, Manuella 

Grzankowska, Bianca Veldhuis, Peter Snijders 

Afwezig: Asiye Turkmen 

 

1. Voorstellen directeur en MR-leden 

Mirjam Bremer en Peter Snijders zijn de nieuwe directeuren. Peter Snijders is werkzaam op maandag 

en zal aansluiten bij de MR-vergaderingen.  

 

2. Mededelingen 

● In de eerst volgende nieuwsbrief komt er een aanvullend stukje van Mirjam Leinders over de 

aanstelling van de directeuren voor de IJdoornschool.  

 

3. Notulen en actielijst 

Goedgekeurd en de actielijst is aangepast.  

● Uiteindelijk is de vergadering van 4 november komen te vervallen. 

● Werkdrukverlagende gelden ligt bij het personeel van de IJdoornschool. De 

personeelsgeleding van de MR gaat in het team in gesprek om draagkracht te creëren. De 

MR wil dat komend schooljaar de besteding van de werkdrukverlagende gelden geëvalueerd 

is voor 23 maart.  

● Er is geen begroting voor de MR. Wanneer er kosten zijn kunnen we dit in overleg met de 

directie uitgeven. Graag willen we dit de komende vergadering laten bevestigen door de 

directie.  

 

4. Cursus MR 

In de cursus hebben wij verschillende inzichten gekregen.  

● Het is prettig om een activiteitenplanning te maken. Er is een voorbeeld beschikbaar van 

kindcentrum “de Sprankel”.  Er wordt een concept variant opgesteld door Kamber Sener die 

dit document als bron gebruikt. De komende vergadering zullen we het dit document 

bespreken in de MR.  

Punten die moeten worden opgenomen: 

○ 7 vergaderingen 

○ 7 voorbereidingen 

○ achtergrondinformatie lezen 

○ Communicatie met achterban 

○ Huishoudelijk reglement 

○ Missie en visie van de MR 

● Informatie van de MR moet via 3 kanalen gecommuniceerd worden. 

●  De MR moet een statuut hebben. Deze is in de GMR opgesteld en geldt ook voor de MR. 

Wenselijk is dat wij daar ook een huishoudelijk reglement opstellen.  

○ Tijdig afmelden 

○ Bij hoeveel leden vergadering door laten gaan? 

○ We reageren op elkaars mails/reacties in Parro.  

1 



● Vergaderdata aansluiten bij de GMR vergaderingen. De data voor dit schooljaar laten we 

staan. Voor het schooljaar 2020-2021 wordt hier rekening mee gehouden.  

 

6. Jaarplanning MR 2019-2020 

● Wordt opgenomen in het activiteitenplan van de MR.  

 

7. Schoolgids 2019-2020 

De schoolgids is momenteel ter informatie. Alle vragen en punten die wij willen wijzigen in de 

schoolgids graag voor zondag 15 december 2019 aan Bianca Veldhuis doormailen. Deze worden aan 

Peter voorgelegd om te beantwoorden. De goedkeuring wordt via de e-mail gecommuniceerd.  

 

8. Begroting MR 2019-2020 

Zie mededelingen 

 

9.  Jaarplan IJdoornschool 2019-2020 

Het jaarplan IJdoornschool 2019-2020 is momenteel ter informatie. Alle vragen en punten die wij 

willen wijzigen in het jaarplan graag voor vrijdag 20 december 2019 aan Bianca Veldhuis doormailen. 

Deze worden aan Peter voorgelegd om te beantwoorden. De goedkeuring wordt via de e-mail 

gecommuniceerd.  

 

10. Missie en visie 

Het team is samen met Niels Groeneweg een nieuwe visie en missie aan het schrijven geweest. Deze 

zou gedeeld worden in de MR. Door de directeurswisseling is het onbekend wat er met de reeds 

opgestelde stukken gaat gebeuren. Hier willen wij de komende vergadering op terugkomen.  

 

W.V.T.T.K. 

● Geen punten 

  

 

Actielijst: Wanneer: Wie: 

Oudervertegenwoordiging 
voor de GMR werven via 
nieuwsbrief van de school 

Zo snel mogelijk MR 

Jaarplanning MR 2019-2020 
aanpassen. Opnemen in het 
activiteitenplan 

Zo snel mogelijk Bianca Veldhuis 

Bewustwording bij het team 
creëren  over de invloed over 
de uitgaven van de 
werkdrukverlagende gelden.  

Eerstvolgende 
personeelsvergadering 

Personeelsgeleding MR 

Concept versie activiteitenplan 
opstellen 

3 februari  Kamber Sener 

Communicatiewegen 3 februari Menca Deinum en Manuella 
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Map MR cursus kopiëren voor 
MR-leden 

Zo snel mogelijk Menca Deinum 

Parro groep aanmaken voor 
MR die niet zichtbaar is voor 
collega’s indien mogelijk 

 Bianca Veldhuis 

Vervolgcursus + basiscursus 
voor mede-MR leden navragen 

 Bianca Veldhuis 

Asiye op de hoogte brengen 
van de actie omtrent de 
Schoolgids 2019-2020 

 Ralid Moumli 

  

 

Vergaderdata schooljaar 2019-2020: 

● 9 september 2019 

● 4 november 2019 

● 9 december 2019 

● 3 februari 2020 

● 23 maart 2020 

● 18 mei 2020 
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