
Notulen MR-vergadering dinsdag 12 december 2017 

 
Plaats:   Basisschool Het Palet, Zoetermeer 

Notulist:  Ingrid Speckens 

Aanwezig: Menso van Duinen, André Bierman, Sandy Rövekamp, Jolanda van der Zon 

  Ingrid Speckens, Willie van Breukelen, Hans Koevoets,  

Afwezig (mb):  Marga van der Zwet, Maria van den Ende 

 

1. Opening en vaststelling agenda 
• De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur. 

• De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 

 

2. Ingebrachte agendapunten 
geen 

 

3. Mededelingen en ingekomen stukken 
• De nieuwe vakbladen zijn te vinden in het postvakje vanaf vrijdag 15 december. 

• Mededelingen MR leden  

➢ De cursus 11 december ‘Veranderingen in de organisatie’ is verplaatst naar 

24 januari vanwege de hevige sneeuwval. 

➢ MR-lid zal haar pasfoto voor het MR/OR foto-bord opnieuw versturen.  

 

4. Notulen MR-vergadering van 1 november 2017 
De volgende aanpassing wordt aangegeven: 

Punt 1: met ‘word’ wordt bedoeld ‘wordt’. 

 

5. Staking 12 december 2017 
• Er zijn een aantal positieve reacties van ouders ontvangen vóór de staking. 

• Er zijn geen negatieve reacties van ouders tegen de staking binnengekomen. 

• Het bestuur zal om principiële redenen niet overgaan om de salarissen van stakende 

leerkrachten te betalen. Het vrijgekomen geld komt ten gunste voor de scholen 

tegen de werkdruk.  

 

6. Informatie van de directie 
• De directeur informeert de MR over de personele aangelegenheden. 

• De wet Werk & Zekerheid wordt van januari tot en met maart bevroren. 

• De richtlijnen van de groepsapp voor ouders zijn besproken en worden aangepast. 

De directeur zal dit terugkoppelen aan het team. De richtlijnen worden daarna 

besproken met de klassenouders. Actie directie: MR-lid vraagt of dit ook besproken 

kan worden via het schakeltje. 

 

 

 



7. Formatie en begroting 
• Op dit moment is er geen nieuwe informatie over de formatie. De nieuwe 

ontwikkelingen van de formatie zullen omstreeks februari met het bestuur besproken 

worden en zullen daarna aan de MR voorgelegd worden.  

• De begrotingssystematiek is veranderd. Het bestuur heeft de financiële afdeling in eigen 

beheer genomen. Door de veranderingen is er nu een overgangsfase waardoor de 

begroting pas 1 februari voor advies aan de MR voorgelegd kan worden.  

 

8. Stand van zaken renovatie van het gebouw 
 De directeur informeert de MR over de ontwikkelingen van de renovatie.  
 

9. Werkgroepen 
• Op dit moment is er geen nieuwe informatie vanuit de werkgroepen. 

• De werkgroep Overlegmodel komt in januari weer bijeen. 

• De werkgroep Schooltijden zal nog in december bijeenkomen.  

 

10. Beeldmateriaal  
• De directeur geeft toelichting op de nieuwe beleidsregels voor het gebruik 

beeldmateriaal leerlingen. 

• Door de nieuwe wetgeving zal dit bovenschools opgepakt worden door de ICT-

afdeling Unicoz. Zij zullen een protocol voorbereiden voor een uniforme aanpak voor 

alle scholen. Doordat het een bovenschoolse aangelegenheid is zal dit punt 

voorgelegd worden aan de GMR. 

 

11. Rondvraag 
Er zijn geen vragen. 

 

12. Sluiting 
De voorzitter sluit het openbare gedeelte om 21.00 uur onder dankzegging aan de 

aanwezigen. 

 

 
Openstaande acties: Invoering overlegmodel – instemming vereist van PMR 

 

Bijlagen: Notulen 1 november 2017 

 

Vergaderdata en notulist 

Notulist zorgt ook voor de informatie voor ’t Schakeltje 

 

Vergaderdatum Notulist 
  

23 mei 2017 Menso 

14 juni 2017 Sandy 
14 september 2017 Marga 

1 november 2017 Maria 



12 december 2017 Ingrid 

1 februari 2018 André 
4 april 2018 Sandy 

15 mei 2018 Willie 
13 juni 2018 Jolanda 

  

  

 

 

 

 


