
MR-vergadering  t/m 14 januari 2019 

Besluit-/actielijst 

Besluit Actie 
Opleidingen/cursussen.  
Volgend schooljaar op de begroting 
zetten. 

Secretaris MR is dit gedaan? 
 

GMR-update Martijn leest de besluitenlijst op de 
website van Stroomm. 

Digitaal informatiesysteem toegankelijk 
voor ouders – ParnasSys - Parro 

In het schooljaar 2018-2019 is dit 
ingevoerd. 
Valerie heeft informatie gegeven tijdens 
de studiedag van maandag 24 
september 

Opleiding/Cursussen 2018-2019 Afhankelijk van thema  

Veiligheidsprotocol Directie/mt is er mee bezig. We blijven 
dit volgen. 

C.A.O. 

• Besteding extra geld om 
werkdruk te verlagen door het 
inzetten van een vakleerkracht 
gym voor 2 keer in de week gym 
te laten geven voor de groepen 1 
t/m 8. 

• Overlegmodel heeft de voorkeur 
voor de overgrote meerderheid 
van de collega’s.  

PMR gaat op een teamvergadering de 
volgende agendapunten zetten: 

- Besteding extra geld om 
werkdruk te verlagen actie nog 
nodig mbt uitleg besteding gelden 
2018-2019er zijn vragen over 
gyminzet 

- Activiteitenkalender; welke 
activiteitenkalender wordt 
bedoeld 

 

Peuter/kleuterplein 
Voor kinderen van 3.5 jaar komt er een 
arrangement op vrijdagochtend. 
Subsidie is goedgekeurd 

Navraag bij directie (Joep) 

Pestprotocol 
Antipestprogramma’s die aan alle 
criteria voldoen bespreken. 

Directie (Joep) gaat bij Stroomm 
overleggen of er een Pestprotocol vanuit 
het bestuur aanwezig is die wij zouden 
kunnen gebruiken als standaard. Zo niet 
dan zal directie samen met één van de 
MR leden het huidige Pestprotocol 
aanpassen.  

Schoolgids Niet goed gekeurd. Opmerkingen zijn 
doorgestuurd 

Vergaderingen Wanneer één van de leden verhinderd 
is, dan gaat de vergadering gewoon 
door. 

Besteding gelden werkdrukverlaging. Er wordt één uur extra gym gegeven. 
Daniëlle heeft meer uren gekregen 



zodat er meer ondersteuning en taken 
door haar gedaan kunnen worden. 
Besteding gelden werkdrukverlaging 
moet elk jaar op de agenda komen. 
Voor elk schooljaar kan er een nieuwe 
keuze gemaakt worden.  
Dit jaar een vakleerkracht gym €200 in 
2018 en €2000 in 2019 en voor Daniëlle 
€10.000 in 2018 en €10.000 in 2019. Er 
zijn 2 kleutergroepen.  

Jaarverslag/evaluatie Is goedgekeurd 

Jaarplanning Is goedgekeurd 

Situatie rondom personeelsinzet groep 2 
en groep 5 

Maandag t/m donderdag staat Wendy 
van Leeuwen voor groep 5. 3 dagen als 
vaste medewerker en één dag als 
invaller. Jessica Mani staat vrijdag voor 
groep 5 als invaller. 
Jessica Mani staat maandag en dinsdag 
voor groep 2 als invaller en José 
Stumpel staat woensdag, donderdag en 
vrijdag voor groep 2. 

Vergaderdata Maandag: 
8 oktober 
26 november 
14 januari 2019 
25 februari 2019 
15 april 2019 
13 mei 2019 
3 juni 2019 

 


