
Notulen MR-vergadering woensdag  8 februari 2018 (openbare deel) 

Plaats:  Basisschool Het Palet Marsgeel, Zoetermeer 

Notulist: Willie van Breukelen i.p.v. André Bierman 

Aanwezig: Menso van Duinen, Sandy Rövekamp, Jolanda van der Zon, Ingrid Speckens, 

  Hans Koevoets, Maria van den Ende en Willie van Breukelen 

Afwezig: Marga van der Zwet, André Bierman 

1. Opening en vaststelling agenda 

2. Ingebrachte agendapunten 

3. Mededelingen 

*Vakbladen 

*Niemand is naar de cursus ‘Veranderingen in de organisatie’ geweest. 

Naar de themabijeenkomst ‘Nieuwe Privacywetgeving’ gaan 2 PMR-leden en  misschien een 

teamlid. 

De speciale (G)MR app is de moeite waard. 

De website en schoolapp kregen complimenten. 

4.Notulen MR-vergadering van 12 december zijn goedgekeurd. 

5.Openstaande acties 

*Foto wordt aangeleverd.  

*Werkgroep overlegmodel is bij elkaar geweest. In maart a.s. zal het invoeringsplan op de agenda 

komen te staan. 

*De richtlijnen voor de groepsapp komen in Het Schakeltje. 

6.Indeling en besluit aangaande vakanties 

In heel Zoetermeer worden de vakanties uniform vastgelegd. V.O. kan soms iets afwijken i.v.m. 

examens, e.d. De GMR keurt de vakantieafspraken goed. 

7.Invallersproblematiek-Staking 

Tijdens directie-overleg wordt regelmatig de stress besproken, die ontstaat wanneer leerkrachten 

zich ziek melden. Het zou mooi zijn als zowel de OPOS als de UNICOZscholen hetzelfde beleid zouden 

voeren aangaande het naar huis sturen van groepen kinderen. 

De vervangingsproblematiek is en blijft nog wel even uitermate zorgelijk. 

De MR is bereid mee te denken met het team. 

Ook zal er gekeken worden of er een samenwerking met Kern mogelijk is, voor wat betreft de 

opvang van kinderen? 

 



8.Informatie van de directie  

Er zijn geen noemenswaardige reacties geweest op de richtlijnen voor de groepsapp. 

9.Begroting 2018 

De begroting is besproken en in het besloten deel van de vergadering goedgekeurd/ondertekend en 

naar de directie verstuurd. 

10.Renovatie 

De verwachte bouwkosten zijn fors overschreden. In ieder geval start de verbouwing niet tijdens de 

grote vakantie in 2018. 

11.Werkgoepen 

Overlegmodel: zie punt 5 

Schooltijden: Nog vóór de voorjaarsvakantie komt de werkgroep bij elkaar. Er zullen 2 opties 

gegeven worden. Deze moeten nog wat fijner uitgewerkt worden. Dan komt er een enquête onder 

de leerkrachten. Daarna zullen ouders naar hun voorkeur worden gevraagd.  

Einde openbaar gedeelte van de MRvergadering. 


