
 

Notulen MR-vergadering  
 
Jaargang: 2018-2019 
Volgnummer: 02 
Datum:  10 december 2018 
Aanvang:  19.30 uur 
Locatie:  Het korte land 3 
 

1. Opening 
 
2. Vaststelling van de agenda 
 
3. Ingekomen stukken 

a. Directie en bestuur 
i. AVG-informatie n.a.v. vragen MR  Dit punt kan naar het actieregister.  Niels 

zet een stukje  hierover in de Grasduinen, kan ook genoemd worden op 
momenten dat ouders er zijn voor een evenement. 

ii. Tijdelijke benoeming adjunct besproken binnen MR 
iii. Sollicitatieprocedure adjunct  
iv. Begroting en toelichting  daarop. 

 
b. Mail/broedbox/post: geen 

 
4. Voorbespreking overlegvergadering 

a. Afvaardiging steunstichting Bernard gaat dit doen namens de oudergeleding MR. 
b.  BAC Noor neemt namens de MR plaats in de Benoemings Advies Commissie voor de 

adjunct-directeur. 
 

5. Blok I (Overlegvergadering) 20.00 uur 
a. Notulen vorige vergadering vaststellen 

i. Voorstel aanpassen procedure: conceptnotulen worden via de mail gedeeld, 
na aanpassing/aanvulling op Social Schools gedeeld met team en ouders. 
Notulen: inhoud akkoord. Notulen na goedkeuring door iedereen? Dan op 
Social Schools, als bijlage bij de Grasduinen. 

 
b. Mededelingen en informatie directie 

i. Vierde kleutergroep start na de voorjaarsvakantie, 4 maart, voor de 
kerstvakantie brief naar ouders. Weer klankbordgroep, zodat ouders 
gehoord worden. Daarnaast informatieavond voor alle ouders. 

ii. Gebiedsverbod: bekende van de politie. Burgemeester heeft gekozen voor 
allerlaatste waarschuwing, buurtagent is in de klassen geweest. Is er een 
procedure voor het moment dat we met de kinderen in school blijven ipv 
brandoefening/uit de school. Dat is er niet, evt vragen aan de politie om 
plan. Weer even de leerkrachten/personeel attent maken op aanspreken 
onbekende personen. 



iii. Schoolplan 19-23. 4-jaarlijks, daaruit komt jaarplan. Tabijn heeft nieuwe 
koers uitgezet, hieruit vloeit in grote lijnen ons schoolplan voort. In principe 
volgende keer op agenda.  

iv. Zeel-marketing: we staan in Castricum goed bekend,maar er worden minder 
kinderen geboren en soms gaan die meer naar andere scholen (Marina 
Bruijnzeel). Concept is binnen, er wordt verder gekeken.  

v. Kleutermethode wordt nieuw gekozen, met behulp van Oino, Nicole 
Verdonk. 

vi. Personele ontwikkelingen: meteen na vakantie bezig met formatie volgend 
jaar, voor de voorjaarsvakantie bekijken welke plekken er ontstaan. Komen 
er vacatures? Volgende week wordt er weer informatie gevraagd aan team 
over wensen voor het volgende schooljaar.  
 

c. Onderwerpen 
i. Begroting: Niels licht toe en beantwoordt de vragen. De MR geeft een 

positief advies. 
ii. Sollicitatieprocedure adjunct Dit wordt besproken, er komt een oproep voor 

twee teamleden 
iii. Aanpassen rapport tbv werkdrukverlaging: wat worden de stappen? 

Ouderleden vertellen over hun beleving van het rapport. Veel nadruk op het 
cognitieve, ook veel toetsen.  Andere ouders beleven dit anders, prettig om 
te zien wat de voortgang is, komt mijn kind mee? Snappet geeft veel 
informatie. Wat doen andere Tabijn-scholen? Wat willen wij als school? 
Waarom ervaart het team hierin werkdruk, welke punten. Roel en Meike 
maken een onderzoekje voor het team.  

iv. Communicatie MR en directie Niels mailt altijd naar de mailbox van de MR, 
evt rechtstreeks naar Anneke als hij meteen reactie wil. 

v. Punten actieregister. Besproken 
 

 
d. Rondvraag Geen punten. 

 
6. Blok II (MR-vergadering) 

a. Nabespreken overlegvergadering  
b. Bespreken opbrengst MR-basiscursus Tijdverdeling in agenda, Instemmings-of 

adviesrecht al bij het punt op de agenda benoemen, jaarplanning uit map als 
leidraad, tijdspad begroting (GMR?), wat te doen met de gelden, zichtbaarheid naar 
team en ouders, bv een keer een praatje houden op informatieavond. Wat zijn de 
prioriteiten van de MR dit jaar, wat willen we bereiken? 10 dagen van tevoren 
agenda openbaar presenteren, dit lukt misschien volgend jaar.  
 

c. Bespreken actieregister. Zie actieregister 
 
7. Bijdrage nieuwsbrief Vervalt, we zetten de notulen er in duidelijke taal op. 
 
8. Rondvraag Tijdschrift  MR dit jaar door laten lopen, volgend jaar bekijken.  
 
9. Sluiting 
 

 
 



Instemmings-en adviesregister 
Datum ingekomen Onderwerp Status 

14-11-2018 Begroting  Positief advies gegeven 

10-12-2018 Formatie aanpassing Instemming gegeven 

   

   

   

   

   

 

Actieregister 
Datum Onderwerp Contact status Extra 

18-10-
2018 

Tabijnbeleid AVG formulier 
leerkracht 

Niels Afgehandeld  

18-10-
2018 

Informatieverstrekking AVG 
formulier naar ouders mbt 
filmen/foto’s bij 
gelegenheden binnen de 
school 

Niels In behandeling Niels zet stukje 
hierover in 
Grasduinen, of bij 
aankondiging 
evenement SS 

18-10-
2018 

Bespreken gevolgen met 
ouders die kiezen voor geen 
beeldmateriaal op Social 
Schools 

Niels Afgehandeld  

18-10-
2018 

Aanpassen ziekte in 
vervangingsdocument 

Niels Afgehandeld  

18-10-
2018 

Aanpassing rapport i.v.m. 
werkdruk 

MR In behandeling Deze vergadering 
op de agenda 

18-10-
2018 

Mailen vragen ambities en 
jaarverslag naar Niels 

Noor In behandeling Af en toe laten 
terugkomen op 
de agenda 

18-10-
2018 

Informatieverstrekking MR in 
Grasduinen 

Roel Afgehandeld Komende 
grasduinen 

18-10-
2018 

Mail GMR: informeren naar 
archief MR 

Meike In behandeling Archief in 
Onedrive 

18-10-
2018 

Overleg Niels werkdrukgelden 
en formatie: 
instemmingsrecht 
personeelsgeleding 

Meike Afgehandeld 10-12-18 
teruggekoppeld 
naar MR 

 
 
 


