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MR vergadering 12 maart 2018 
 
Aanwezig: Jeroen (voorzitter),  Sjef, Marieke, Anouk, Daleen, Willeke, Karin 
 
Notulen vorige vergadering 
Notulen vorige vergadering zijn vastgesteld en zijn door Rosanne op de website 
geplaatst. 
 
Naar aanleiding van de actielijst: 
Zie actielijst 
 
Mededelingen Willeke:  
 
Er heeft een steekproef door de inspecteur plaatsgevonden op school met als thema 
didactisch handelen.  Aandachtspunten waar hij naar keek sloten goed aan bij het 
schoolplan. Feedback: didactisch handelen is positief bevonden op onze school. 
 
Per 1 april begint de nieuwe leerkracht in de onderbouw: Marjo Innemee. Zij gaat 
samenwerken met Rosanne.  
 
Evaluatie ouderbedankavond 
Het is steeds lastig om ouders hiervoor te werven. Soms zijn er meer teamleden dan 
ouders. Waar hebben ouders behoefte aan?  
Dit punt overleggen met klassenouders en ook als evaluatie bij de ouderbedankavond 
(24 mei) vragen. Werving ouderbedankavond: Naast de algemene uitnodiging gaan we 
(mr en team) met elkaar structurele hulpouders actief/mondeling uitnodigen. 
 
AVG procedure 
Er is een commissie ingesteld (bestaande uit: een schooldirecteur (Martin Vredeveld van 
Carolus), administratief medewerker en deels de bovenschoolse directeur) die het 
privacybeleid en de praktische consequenties (bv voor inschrijfformulier, toestemming 
website, schoolgids ed) hiervan gaat voorbereiden (richtlijnen). Team krijgt een digitale 
training over de AVG procedure. De directie krijgt richtlijnen wat wel/niet gevraagd mag 
worden en wat te doen bij een informatielek. Er komt een vaste functionaris 
gegevensbescherming. 
 
Gelden voor werkdrukverlaging 
Het gaat voor onze school voor volgend schooljaar om 36.000 euro. Het team moet 
gezamenlijk de besteding hiervan bepalen. Voor de zomervakantie moet het 
bestedingsplan klaar zijn. De personeelsgeleding van de MR heeft instemmingsrecht. 
 
Stakingsdag 14 maart: De MR signaleert dat de personeelsleden zich hierdoor niet 
gesteund voelen door het SKOSS bestuur, terwijl SKOSS communiceert dat zij achter de 
staking staat. SKOSS heeft besloten dat wederom voor deze stakingsdag het salaris van 
de stakende leerkrachten niet wordt uitbetaald. De eerste stakingsdag is doorbetaald, de 
andere 2 stakingsdagen niet.  Het SKOSS bepaalt nog wat er met deze gelden gedaan 
wordt  (er wordt gedacht aan: boekje werkdrukverlaging en optellen bij de gelden voor 
de werkdrukverlaging). 

http://www.rkmontessori-soest.nl/
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WVTTK en rooster mr vergaderingen 
 
Nieuwe data:  dinsdag 10 april (formatie) 

donderdag 7 juni (meerjarenplan, evaluatie jaarplan en vooruit blikken 
nieuwe jaar) afsluiting BBQ 
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