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Notulen vergadering MR SBO de Zonnewijzer; 2 april 2019 

 
Aanwezig    
P-MR Mayke Verberne Inge van Dillen Wiel Engelen 
O-MR Gonnie Dubbeld Babke Schrurs  
Afwezig met kennisgeving  Jessica van der Made  Rebecca Theunissen 
Afwezig zonder kennisgeving    
Toehoorder    
Directie     

 
1 Opening en vaststellen agenda 

 Er zijn geen nagekomen agendapunten. 
 
2 Binnengekomen en verzonden stukken 

 GMR; een item was het beleid omtrent vervangers; daar hoeven we geen beslissing 
meer over te nemen. Wel nog nazien of dit gevolgen heeft voor bijvoorbeeld het 
invoeringsplan. 
 

3 Nog te bespreken zaken  
Er moet nog een nieuw meerjarenplan MR worden opgesteld.; volgende vergadering 
terug laten komen. 
Mr leden werven; de uitnodiging hiervoor heeft in de nieuwsbrief gestaan. Ook zijn er 
ouders benaderd; helaas zonder resultaat. 

 
4 Notulen vergadering 14-02-2019 
 Deze worden goedgekeurd. 
 

 
5 Bespreekpunten vanuit de directie 
 Deze komen terug in de volgende vergadering. 
 
6 Personeel / formatieplan 

Wat als we het komende jaar weer net zoveel kinderen in school komen?  
Zijn we daar dan gezien het personeelsaantal op voorbereid?  
Participatiebanen vanuit het UWV in te zetten? 
Een en ander terug laten komen in een aparte vergadering. 
Wat doen we met extra groei, vervanging in formatie opnemen, dan is dit ook geen 
extra formatie? 

 
7 Invulling werkdruk verlagende middelen 
 Dit komt terug in de volgende vergadering. 
 
8 Brief met betrekking tot de brandtrap 
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 Dit komt terug in de volgende vergadering. 
 
9 Schooltijden; verkennen of een continurooster haalbaar/wenselijk is 
 Dit komt ook nog terug in de volgende vergadering. 

Uit het mini-onderzoek onder de personeelsleden kan het volgende geconcludeerd 
worden: 
Veel collega’s hebben vaak geen kleine pauze; de eerste pauze is dan om 12.00 uur. 
Bij de grote pauze van 22 minuten is er gemiddeld 8 minuten “reistijd” om met 
kinderen naar beneden te lopen tot de pauzeplek en om tijdig van de pauzeplek in de 
klas te zijn om de groep weer op te vangen. 

 
10 Leeropbrengsten in vergelijking tot het vorige 

Dit komt terug in de volgende vergadering. 
Ook toevoegen het oudertevredenheidsonderzoek met resultaten. 
 

11 Wat er verder op tafel komt 
 Extra vergadering inlassen om meer duidelijkheid te krijgen over verschillende zaken. 
 
12 Sluiting 

Alle aanwezigen worden bedankt voor hun inbreng. 
De vergadering wordt gesloten. 

 
Data MR-overleg: 
dinsdag 21 mei 
dinsdag 11 juni 

HMR: 
17 april  2019: 19.00-20.00 
11 juni 2019: 19.00-20.00u 
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Afspraken Afhandeling 
Datum gemaakte afspraak wie planning Gereed 

     

     

     

     

     

 
 

Besluitenlijst Afhandeling 
datum  Instemming Advies 

    
    

Aandachtspunten MR anders dan in de jaarplanning 
opgenomen 

Realisatie afgerond 

Datum gemaakte afspraak   
    
    

 
 


