
 
 

AGENDA MR Swoaistee  

 
woensdag 21 november 2018, 20.00 uur 

notulist : Henriëtte 

afwezig: Jochem, Monique 
 

 

1. Opening  

 

 

2. Mededelingen, toevoegingen agenda, binnengekomen post 

Jochem kan er niet bij zijn 

 

 

3. Notulen MR 11 oktober 2018 

Notulen vorige keer: Er moet nog even een berichtje uit op Mijn school wie er zijn gekozen 

voor de MR. Saskia levert aan, Jacobien zet het op Mijn School. 

 

4. Berichten uit de GMR  

Is volgende week 

 

5. Schoolzaken (die verder niet op de agenda staan) 

- Begroting / formatie 2019. Doordat er nog veel dingen uitgezocht moet worden, is zijn 

de financiën nog niet helemaal duidelijk. Er is nu wel een begroting gemaakt.  In deze 

begroting is er rekening mee gehouden dat er in augustus weer een groep af gaat. 

Binnen de MR gaan we het hier nog over hebben, groep eraf of een andere oplossing. 

  

- Strategisch beleidsplan / schoolplan 2019-2022. Voor de periode augustus 2019 tot 

2022 is er een nieuw plan nodig, zowel beleid als schoolplan. Het beleidsplan moet in 

januari klaar zijn. Dit is op O2g2 niveau. In ons schoolplan kunnen we vervolgens onze 

eigen visie, met in acht neming van het beleidsplan , in het schoolplan opnemen. In het 

voorjaar maken wij het schoolplan. Het voorstel is dat er een concept gemaakt wordt 

door de directie en dat de MR gaat “controleren en commentariseren”. Hierover moet 

de oudergeleding een uitspraak doen. Er kan ook gelijk meegedacht worden. 

 

- Situatie Openbaar Onderwijs Groningen: Er is nu een interim tweede lid tot de 

zomervakantie. Na de vakantie komt een definitief tweede lid.  

 

- MR verkiezingen 

 Medezeggenschapsregelement is niet te vinden. We gaan nu een nieuwe maken. 

Leonie neemt hierin het voortouw. 

 

- Binnenklimaat, blijft een moeilijke situatie. Gelukkig zijn er nu wel zonneschermen. Het 



blijkt dat de airco niet in onze kasten kan worden ingebouwd. Zonnepanelen zou wel 

een oplossing zijn voor het klimaat.  

- Verduurzamen school. Er is een plan dat alle scholen zonnepanelen zouden kunnen 

krijgen. Jacobien probeert contact te krijgen met de juiste persoon bij huisvesting. 

Er staan in het plan van huisvesting wel grootse plannen. 

 

Professioneel statuut 

2019-2020 Functiemix is verdwenen, nu LB /LL 11 schaal. Kor geeft een toelichting.Medewerkers 

en schoolleiding maken in overleg met elkaar afspraken over de invulling van de professionele ruimte in 

de dagelijkse praktijk en leggen dit vast in een professioneel statuut op schoolniveau.  

Er moet een eigen plan gemaakt worden voor hier op school, als team. Dit moet  

vastgelegd worden en waarschijnlijk door PMR goedgekeurd  

- Werkverdelingsplan 2019-2020. (taakbeleid) 

 

6. Communicatie (Journaal, Mijn school) 

De website zal klaar zijn voor 1 januari. 

De enquête is voor alle ouders van school en alle kinderen vanaf groep 5 zouden deze in 

moeten vullen.  Wij zijn heel benieuwd of we zo via Mijn school iedereen bereiken.  

Is er een mogelijkheid of je via mijn school als een groep e-mail adressen kunt mailen echt 

als een e-mail. Deze vraag gaan we neerleggen bij “Mijn school”. Toevoegen e-mail adres 

leerkracht bij de groepspagina.  

 

7. Korte vragen m.b.t. 

- ICT korte toelichting 

- Veiligheidsbeleid en Verkeer. De ontruiming is goed verlopen. Alleen de bovenbouw 

moet op een andere plek staan.  

- Opslag materialen werkgroepen: Er is niet veel opslag ruimte in de school. We moeten 

zo weinig mogelijk bewaren.  

 

8. Rondvraag en w.v.t.t.k. 

-We zijn met school bezig om een protocol te maken voor als er een leerkracht ziek is. 

Komt volgende keer terug in de MR. 

 

 

9. Sluiting  

 

 

Volgende MR vergadering  

Gepland: 23 januari 2019, 20.00 uur  

Locatie: School Swoaistee 

 

-stukken van Kor 

-protocol “ziekte leerkracht” 

-Mr regelement 

 


