
 
 

 
Notulen MR-vergadering 1 schooljaar 2018-2019 

8 juni 2018, Bonte Pael, 18.30 uur 

 

 

1 Opening, post en mededelingen  

Post: 
In de MR magazine van de het AOB staat iets over de rol van de MR bij fusies. Duurt nog 
even, maar wel in de gaten houden. We spreken niet over een fusie, maar over een 
samenwerking, omdat het 2 scholen van 1 stichting betreft. 
 
Mededelingen: 
GVE gaat weer iets meer werken, zij zal ook met het kinderparlement aan de slag gaan. 

2 Vaststellen notulen van MR 5 

-L.W. brengt nog veranderingen aan en zorgt er voor dat ze op de website worden gezet. 
-NAV het jaarverslag merkt BS op dat zij nog een stukje gaat schrijven voor de website over 
de reden van de hoge score op de cito eindtoets. 
- Er is een nieuwe gewichtenregeling, maar deze heeft geen gevolgen voor de Bonte Pael. 

3 Jaarverslag MR  

Is besproken op de jaarvergadering zal door LW nog worden aangepast en zal dan 

op de website worden gezet. 

 

Jaarverslag BP 

-Dit jaarverslag is het jaarplan van vorig jaar dat periodiek werd aangepast. 

-BS zal nog wel de tabel van pagina 9 (tabel met verbeterpunten voor de BP) 

opnieuw in het jaarverslag verwerken. Hierin zal zij aangeven waar we aan 

gewerkt hebben en nu dus beter op functioneren. 

4 Jaarplan 2018-2019. 

-Het nieuwe jaarplan ziet er goed uit en er wordt mee ingestemd door de MR.  

-Wel wordt door BS het lettertype aangepast. 

 

5 Protocol medisch handelen 

-Er is een nieuw protocol. Er wordt besloten om dit allemaal nog eens kritisch 

door te nemen en welke aanpassingen wij nog nodig vinden voor de BP. 

Bijvoorbeeld ook een apart formulier voor als de leerkracht op een uitje gaat met 

de kinderen of voor tijdens de werkweek. 

-Sowieso adviseert de MR om op alle formulieren ook het BSN nummer te laten 

invullen door de ouders, zodat er snel medisch gehandeld kan worden als ouders 

niet bereikbaar mochten zijn. 

6 WMKPO 

De vragenlijsten over veiligheid zijn ingevuld door ouders, kinderen en 

leerkrachten zijn besproken. Er zijn veel zaken die er positief uitkomen. BS vond 

het opvallend dat veel ouders het idee hebben dat kinderen niet goed voor 

zichzelf of anderen durven op te komen in geval er gepest wordt. 

7 Financiele rapportage 

Het bijgevoegde exel bestand klopt niet, wordt nog toegestuurd.  

De situatie is dat er begroot was dat we 10.000 positief uit zouden komen, maar 

dat we volgens de laatste prognose juist 10.000 in de min zullen komen. De 

oorzaak is deels de kosten voor vervanging bij ziekte en deels omdat we een deel 

van de salarisverhoging uit eigen pot moeten betalen, namelijk het geld dat niet 

is opgegaan aan de salarissen voor LB functies.  

We vragen aan RR of hij ook bij de GMR nog eens wil kijken hoe dit zit. 



We moeten toch meer uit eigen reserves gaan betalen dan verwacht en 

afgesproken. 

 

8 ‘Van het schoolplein’ 

Er ontstaat af en toe een discussie over de mogelijkheid voor een continurooster. De BP staat 
op het standpunt dat we hier nog niet aan denken zolang een zeer groot deel van de 
kinderen nog lekker thuis eet. Mogelijk wordt dit anders als we naar het nieuwe pand of 
renovatie van een bestaand pand gaan, maar dat wordt dan wel eerst goed onderzocht. 
Er was een discussie over het gebruik van gele kaarten. BS en RR zijn in gesprek geweest met 
de betreffende ouder. 
 

9 Kinderopvang 

Er zijn nu 3 huiskamers voor 3 leeftijdscategorieën. 
10 Kinderparlement 

-Dit zal na de herfstvakantie weer van start gaan. Verkiezingen op de tweede woensdag na 
de vakantie. Deze week zal er nog een brief uitgaan naar ouders of zij toestemming geven 
voor deelname en de week voor de vakantie zullen kinderen die lid willen worden 
voorlichting krijgen over hoe zij campagne kunnen voeren. 
-BS vraagt of in het parlement ook gesproken kan worden over de invulling van het 
schoolplein en ideeën voor geld inzameling hiervoor. 

11 Nieuws uit de GMR 

Het AVG plan is weer ter tafel gekomen en goedgekeurd. 
 

12 Rondvraag 

Vergaderdata: 22 nov, 14 jan, 4 maart, 9 mei, 13 juni, 8 juli  

 
 Actiepunten: 

- LW notulen 5, vergaderdata en jaarverslag op de website laten zetten 

- AD en RR Acties rond kinderparlement 

- BS aanpassen jaarverslag en schoolgids 

- RR financiën bij GMR (zie punt 7) 

- Allen: protocol medisch handelen kritisch bekijken 

 

 

 

 
 


