
      

 

  

Afdeling: Notulen MR – vergadering 2018 

Datum: d.d. 28 september 2018 

Tijd: 18.00-20.30 

Locatie: Vergaderruimte / koffie ruimte 

Voorzitter: Monique Caris 

Notulant: Angelique Balguid 

Aanwezigen: Anne-Marie Dinkelberg-Vissers, Katja Schulz, Lars van den Oever  

Afwezigen:   

 

notulen 

Nr: Onderwerp: Toelichting: 

1 Opening: 18.00 uur  

2 vaststelling MR agenda: - Kennismaking nieuwe team 
- Taakverdeling 
- Communicatie 
- Parnassys 

3 Ingekomen post / stukken niets 

4 Taakverdeling & 
afspraken 

Monique:  Voorzitter 

Angelique:  Notulist 

In geval van veel te lezen stukken zullen we de stukken 
printen en per post sturen.  

 

5. Communicatie Binnen MR , via mails worden documenten rondgestuurd 
MR vooroverleg met PMR  Lars zal Monique vergezellen.  
 

6.  GMR-MR vergadering 10 oktober is de bijeenkomst, verdere info volgt. 
 

7. Parnassys Leerling-volg-systeem (werkomgeving ter begeleiding van alle 
leerkrachten / onderwijsondersteuners. De mogelijkheden 
worden nu te beperkt benut. Parnassys kan wellicht 
werkdrukverlaging brengen. Er is een werkgroep Parnassys 
benoemd afgelopen jaar.  
Actie – Vraag aan Sebastiaan wat hieromtrent de plannen zijn 
en wat het kan brengen.    
 

8.  Proces Jubilarissen Er blijkt geen eenduidige aanpak van jubileums (soms worden 
er personeelsleden “vergeten”).   
Vraag Sebastiaan: Hoe is het beleid op gebied van 
jubilarissen en wie beheerd & organiseert dit structureel?  
 

9. Visie en rol MR Hoe kunnen we beter overbrengen naar ouders en personeel 
wat de MR voor hen kan betekenen.  

- Ophalen feedback om binnen MR de juiste 
acties/vragen neer te leggen 



      

 

- Terugkoppeling geven aan de achterban (zowel 
ouders/personeel) 

- Via vogelvlucht of per e-mail 
 

 Leerlingenraad Soms voelen leerlingen zich niet genoeg gesterkt binnen 
leerlingenraad om iets te kunnen bewegen.  
Kunnen we als MR hierin meehelpen?  
Actie: Opnemen leerlingenraad als vast agendapunt tijdens 
MR vergadering 
 

 Vervoerssituatie ingang 
school 

Leerlingenraad komt met voorstel, wij bespreken met 
Sebastiaan hoe we dit kunnen realiseren.  
 

 Sluiting  

  Volgende vergadering: maandag 3 dec 2018 

   
 

Bijlagen: 

Afspraken en acties: 

Datum invoer: Afspraak / actie Einddatum: Wie: 

20-9-2018 Actie – Vraag aan Sebastian wat 
hieromtrent de plannen zijn en 
wat het kan brengen.    

Volgende vergadering Monique 

20-9-2018 Vraag Sebastiaan: Hoe is het 
beleid op gebied van 
jubilarissen en wie beheerd & 
organiseert dit structureel? 

Volgende vergadering  

20-9-2018 Opvolgen Vervoerssituatie 
school 

  

    

    

    

    

    

 

Besluiten: 

Datum invoer Besluit: 

  

  

 

 


