
 

 

 

 

Notulen MR-vergadering 13 december 2017 
 
Aanwezig: Hanneke Melis, Esther van de Hombergh, Manon Peters, Richard de Grood,  

Evelyn Theunissen, Monique Hopman 
Afwezig: Jules Martens 
 

Nr. Onderwerp 

1. Opening en mededelingen 
Hanneke opent de vergadering.  
Jules heeft zich afgemeld. 

2. Vaststellen notulen vorige vergadering. 
De notulen worden goedgekeurd. 

3. Binnengekomen post. 

 InfoMR is met iedereen gedeeld. 

4. Jaarplan 2018 
Vraag aan IM&O om aan te geven welke punten zij met de MR op willen pakken. MR 
kijkt daarna of zij nog punten missen. Hanneke levert vraag aan via mail bij Monique. 

5. Hernieuwd ontwikkelingsprofiel 
Wilma komt hierop terug bij Hanneke. 

6. Bereikbaarheid tijdens schoolvakanties 
Hanneke mailt de vragen en de informatie vanuit AVS naar Monique. Monique 
bespreekt dit met de collega’s die de wijzigingen doorgevoerd hebben. 

7. MR statuten en regelement 
Er dienen nieuwe statuten en reglement te komen. MR zal samen met IM&O 
meedenken over inhoud hiervan. 

8. Leerlingenraad 
René zoekt zaken uit betreffende leerlingenraad en leerlingencommissie. Mogelijk 
koppeling maken met jeugdcliëntenraad van de MS. Monique koppelt terug naar 
René. 

9. Nieuwe medewerker beleid (ABC-tje) 
In de praktijk werkt het anders dan als in ABC-tje. Startende medewerkers geven aan 
in 1

e
 jaar veel scholing te krijgen. IM&O kan de MR vragen om mee te denken. 

10. RI&E 
Hoe staat het met de RI&E en het plan van aanpak? Bregje is hier volop mee bezig, 
samen met een andere partij. Binnen KEC Roermond is dit gezamenlijk opgepakt. 
RI&E vermelden op jaarplanning MR. 

11. Gebouwelijk 
Uitbreiding huisvesting Venray gaat niet door. 

12. Lerarenregister en scholing 
Richard heeft stukken betreffende lerarenregister en scholing vanuit congres naar 
Jules gestuurd. Dit agendapunt komt de volgende keer weer terug. 

13. 
 

Nieuwsbrief MR 
Concept nieuwsbrief is doorgenomen. Er worden nog enkele wijzigingen 
doorgevoerd. Evelyn levert nog een stuk aan dat in de nieuwsbrief opgenomen wordt. 
Nieuwsbrief zal 20 december gemaild worden. 

14. Oudergeleding 
Ouders benaderen via Parnassys. 
MR kaarten in klassen neerleggen tijdens wereldfeest 14 december. 

15. Rondvraag 



 Bekijken of we MR vergaderingen qua tijdstip kunnen verplaatsen naar 
woensdagmiddag van 15.00-17.00 uur. Hanneke bespreekt dit met Wilma en 
informeert IM&O. 

 Jaarverslag MR opstellen aan de hand van jaarplan, notulen en nieuwsbrieven 

 IM&O is voornemens om te inventariseren of medewerkers die wtf 0,95 naar wtf 
1 willen gaan. 

 In beleid arbeidsongeschiktheidsverlof is toegevoegd dat medewerkers die ziek 
en/of beter zijn dit ook mailen naar het secretariaat. 

16. Sluiting 
 

 
 
 
 
Actielijst 

Actie Verantwoordelijke Gereed 

Jaarplan 2018: welke punten wil IM&O oppakken met MR? Hanneke Melis 15-12-2017 

Hernieuwd ontwikkelingsprofiel. Allen 8-1-2018 

Bereikbaarheid tijdens schoolvakanties: vragen en 
informatie naar Monique mailen. 

Hanneke 15-12-2017 

Samen met IM&O nadenken over inhoud van statuten en 
reglement. 

Allen 1-2-2018 

RI&E vermelden op jaarplanning MR. Manon 6-7-2018 

Nieuwsbrief MR. Manon 20-12-2017 

Ouders benaderen via Parnassys. MR kaarten in klassen 
leggen tijdens wereldfeest 14 december. 

Manon 14-12-2017 

Bespreken met Wilma tijdstip MR. Hanneke 22-12-2017 

Jaarverslag MR opstellen. Allen 1-2-2018 

 


