
Vergadering MR Helmgras  
Notulen 

 

 
Jaargang:  2018-2019 
Volgnummer: 01 
Datum:  18 oktober 2018 
Aanvang:  19:30  uur 
Locatie:  Korte Land 3 
 
Aanwezig: Nicolette, Raoul, Danny tot 20.15  Meike, Anita, Roel, Noor, Bernard, Anneke 
Notulist: Meike 
 

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

a. Directie: nieuwe schoolgids, jaarverslag 2017-2018 Helmgras 
b. Brieven / mail /  Broedbox: mailwisseling met Carla Smits over benoeming 

directeur en adjunct, reglement MR en toelichting vanuit Tabijn 
c. Jaarverslag MR 2017-2018 

 
4. Overdracht MR oud naar nieuw 

a. Opbouw vergadering 
Overdracht door de oude MR: opbouw van de vergadering. Besluiten nemen we 
gezamenlijk, moet ook dan echt vastgelegd worden. Jaaragenda wordt vastgesteld. 
 

b. Advies-en instemmingsrecht 
Nicolette licht document beleidstukken/ plannen en taken MR toe. 
Niels als interim directeur aangesteld. Toegestemd met afwijking van de procedure. Deze 
afspraken staan op papier. MR zorgt voor toezicht op de gemaakte afspraken.  
Korte toelichting taak Stephana en de besproken zaken/ standpunten vergadering september 
begin dit schooljaar.  
Raoul toelichting budgetten/ begroting.   
GMR wordt gemaild over wat een veilige/ goede manier is om documenten te bewaren/ 
rapporteren. 

 
c. Jaarplan 

 
d. Afscheid Nicolette, Raoul en Danny 

 
e. Taken binnen de MR Helmgras verdelen 

i. Voorzitter    Anneke 
ii. Secretaris    Meike 
iii. Notulen    Alle leden 
iv. Postvak en mailbox   Noor 
v. Jaarverslag    Ben 
vi. Penningmeester   Roel 
vii. Inbrengen agendapunten  Alle leden 

 
 

5. Voorbereiden vragen aan directie 
a. Schoolgids 
b. Jaarverslag 2017-2018 Helmgras 

Noor heeft vragen m.b.t. de ambities die beschreven worden.  



Is dit een selectie van de ambities? In het verslag worden meerdere ambities beschreven. 
Deze zijn niet terug te lezen in de opsomming op de laatste bladzijde. Aanpassing rapporten, 
Talentvol onderwijs zichtbaar en punten vanuit de driehoeksmeting: veiligheid en 
speelmogelijkheden.  
 

6. Blok I (Overleg vergadering) 20:30 
a. Carla Smits  (voorzitter College van Bestuur) en Wim Noom (Algemene 

directie) schuiven aan om ons te informeren over hun plan ten aanzien van 
het invullen van de functie adjunct directeur. 

b. Notulen vorige vergaderingen vaststellen (28-06-2018) Vastgesteld.  
 

c. Mededelingen / Informatie directie 
 

i. Formatie BSO onder druk 
Nieuwe coördinator benoemend; Patricia Kouwenberg van 20 naar 32 uur. Start per 1 
november. Vanaf 1 januari opzegging collega. 1 collega zwangerschapsverlof. Vijf/ zes 
kandidaten voor vacature. Na herfstvakantie gesprekken. Vacature 16 en 24 uur.  
 
Begroting. Niels gesprek met Ed Hubert (Tabijn). De start van de vierde kleutergroep geeft 
de meeste druk op de begroting. Zodra begroting rond is, wordt deze besproken in de MR. 
Onduidelijkheid over gelden werkdruk. Meike komt hierop terug bij Niels met de begroting die 
MR goedgekeurd heeft.   

 
d. Onderwerpen  

i. AVG: hoe staat het met de inventarisatie? 
Zo goed als afgerond. Marjan heeft alle formulieren verwerkt. Wat later binnen is gekomen 
moet leerkracht zelf verwerken.  
Twee leerlingen waarvan foto’s niet op Social Schools geplaatst mogen worden. 
Niels gaat in gesprek met deze ouders. Bespreekt wat hiervan de gevolgen zijn.  
 
Hoe wordt er omgegaan met filmen tijdens een maandsluiting? Foto’s tijdens schoolreisje 
gemaakt door ouders.   
 
Leerkracht AVG invullen? Wat is het beleid van Tabijn? 
 

ii. Ziektevervanging en werkdrukgelden: hoe wordt dit uit elkaar 
gehouden/ gecompenseerd? 

Toelichting Excel bestand vervanging.  
Bij ziekte leerkracht op dag van vervanging, moet dit verwerkt worden in document.  
 
Aanpassing rapport i.v.m. werkdrukverlaging meenemen naar volgende vergadering.   

 
e. Rondvraag 

Noor mailt Niels over vragen m.b.t. de ambities. Hierboven benoemd.  
 

7. Blok II (MR vergadering) 
a. Nabespreken Overlegvergadering 

.   
 

b. Data vergaderingen plannen . 
10 december, 5 februari, 27 maart, 9 mei, 17 juni 

 
8. Bijdrage nieuwsbrief 

MR meer zichtbaarheid geven. 
 



9. Rondvraag 
 

10. Sluiting 
 
 
 
Actieregister 

volgnr Actie contact status Planning 

 Tabijnbeleid AVG formulier 
leerkracht. 

Niels   

 Informatie verstrekking AVG 
formulier naar ouders m.b.t. filmen, 
foto’s bij gelegenheden binnen de 
school. 

Niels   

 Bespreken gevolg wanneer ouders 
de keuze hebben gemaakt geen 
beeldmateriaal van hun kind op  
Social Schools 

Niels   

 Aanpassen ziekte in 
vervangingsdocument 

Niels   

 Aanpassing rapport i.v.m. werkdruk MR  Volgende 
vergaderi
ng op de 
agenda 

 Mailen vragen ambities jaarverslag 
MR naar Niels 

Noor   

 
 

Informatieverstrekking MR 
Grasduinen  

Roel   

 Mail GMR info vragen bewaren 
documenten MR. 

Meike   

 Overleg Niels uitgave 
werkdrukgelden binnen de begroting  

Meike   

 
Adviesregister 

datum Onderwerp Status 

   

   

   

   

   

 
Afspraken- en Instemmingsregister 

datum Afspraak contact status 

    

    

    

    

 

 


