
Notulen MR vergadering woensdag 20 februari 2019 
 

Tijd: 20:00 uur Koffie: 19:45 uur 

Plaats: teamkamer Het Palet Marsgeel 

 

Aanwezig: Sandy, Hans, Marga, Susanne, Willie, Jolanda, Andre  

Afwezig: Maria  

Notulist: Wendy  

 

Openbaar gedeelte 

 

1. Opening en vaststelling agenda 

Om 20.00 wordt de vergadering geopend door Hans, vervangend voorzitter ivm 

ziekte Maria. 

Wendy geeft aan dat zij de vaste notulist wilt zijn bij de vergaderingen. 

- Extra vergaderpunt de school-app  

- Extra punt 5.1 schooltijden 

De agenda wordt hierna vastgesteld. 

 

Extra punten voor volgend overleg 9 april: 

- Continue rooster  

- MR gelden, hierbij ook bespreken wat we met het bedrag gaan doen wat van het 

afgelopen jaar overgebleven is. Mogelijk bijv. iets schenken i.v.m. lustrum. 

 

2. Ingebrachte/ ingekomen stukken 

 Brief van de GMR aan het bestuur dd. 24 april 2018 betreffende GMR-gelden: 

Deze is de vorige vergadering afgehandeld 

 Eindafrekening GMR Unicoz 2017-2018: 

MR leden hebben deze stukken niet gelezen, punt wordt doorgeschoven naar 

de volgende vergadering, graag meesturen bij volgende agenda. 

 Notulen GMR 22 november 2018: 

De notulen is besproken. 

 Inspectiebezoek Unicoz: 

De inspectie houdt tegenwoordig toezicht op de scholen via het bestuur. Dit 

wordt gedaan via het school document. Hierop wordt de directie bevraagd. 

Het kan zijn dat scholen een extra bezoek krijgen door de inspectie, “het 

Palet” is dit jaar niet aan de beurt geweest. Inmiddels is het schooldocument 

goedgekeurd. Ieder jaar zal het document geüpdatet worden. Deze zal naar 

de MR komen ter advies.  

De inspectie zal medio juli met een rapport komen over hun bevindingen over 

de gehele Unicoz. 

 MR-Magazine nr, 6, 7, 8 en 1: er is een abonnement, maar deze magazines 

liggen tot op heden nog ongeopend in het bakje. De ongeopende magazines 



worden door verschillende leden meegenomen, ter inzage. De volgende 

vergadering zullen we bespreken of we het abonnement nog willen 

behouden. 

 

3. Mededelingen   

Susanne heeft een cursusavond gevolgd m.b.t. achterban van de MR. Wendy heeft 

ook 2 cursussen gevolgd. Wendy en Susanne zullen in de volgende vergadering wat 

vertellen over de inhoud van deze cursussen.  

 

4. Notulen MR-vergadering 8 januari 2019 

 aanwezigheid van Wendy staat niet genoteerd 

 Susanne zal bij de eerste GMR vergadering aanwezig zijn( 25 maart). 

 de aanpassingen in de begroting zijn gedaan. De begroting is formeel 

goedgekeurd, Maria zal gevraagd worden om een handtekening zetten. 

 

5. Informatie van de directie 

             Personeel:  

- Er is nu nog 1 langdurig zieke collega. 

- Helaas is vanaf eind december de griep aan het rondgaan binnen de collega’s, 

waardoor er veel afwezigheid is.  

- 15 maart zal er een staking plaatsvinden, de school zal dan dicht zijn.  

- CVB lid Roel van Leerdam zal eind van het schooljaar met pensioen gaan. Er worden 2 

nieuwe leden gezocht. 

- Wim Kroeze(directeur van “de Margrietschool”) zal per 1 april aan een nieuwe baan 

beginnen. Hans zal op donderdag beschikbaar zijn voor de “Margrietschool”. 

Hierdoor zal de vrijdag een thuiswerkdag worden voor Hans. Annemieke zal hierdoor 

op maandag een halve dag extra krijgen. 

5.1 Schooltijden en vakanties 

Er is een nieuw voorstel gedaan m.b.t. de schooltijden en vakantiedagen. Er is een krapte 

voor studiedagen met de nieuwe schooltijden. Nieuw voorstel is om de woensdagen tot 

12.15 te doen i.p.v. 12.00. De ouder geleding gaat hiermee akkoord, personeelsgeleding 

was hier al mee akkoord gegaan. 

 

6. Actuele formatieprognose 

De kleutergroepen zijn meer gevuld dan voorheen gedacht werd. Toch blijven de 

groepen te klein. Wens is om geen combinatiegroepen te maken. Vrijdag zal dit 

binnen het team besproken worden op de studiedag.  

 

7.  Openstaande acties 

 Jaarplanning 2018 – 2019  

 Jaarverslag 2016 – 2017  

 Jaarverslag 2017 – 2018 

Jaarverslagen zijn goedgekeurd, deze zullen door Hans op de website gezet worden. 



 

8.  Telefoon app 

Er zijn een aantal punten die niet goed werken in de app. Deze zijn besproken. Hans 

zal hier melding van maken. 

Er zijn 2 nieuwe punten toegevoegd, schoolgesprek en groepen. Na de vakantie zal 

dit geïnformeerd worden. 

 

9.  Rondvraag 

- Wendy heeft een placemat en boekje met regels en wetgeving meegenomen nav de 

cursussen. Susanne neemt deze even mee, het zal voortaan in het postvakje van de 

MR liggen. 

 

Einde openbaar gedeelte van de MR vergadering. 

 

(I.v.m. het afscheid van Menso laten we het besloten deel vervallen) 

 

 

 

 


