
 

 
Notulen Medezeggenschapsraad 
 
 
Datum: 12 februari 2019 
Aanwezig:  Simone Rock, ,Heidi Heemsbergen,Peter Hopstaken,Yvonne van der 

Deure en Jorinde  
Afwezig: Linda van der Eijk, Mabest Othman 
 

19-09 Opening Mabest en Linda afwezig. Jorinde is aanwezig ipv Steven. 

19-10 Vaststellen agenda: Werkverdelingsplan wordt toegevoegd. Punt Simone komt 
erbij. 

De foto wordt nog niet gemaakt. Niet iedereen aanwezig. 

19-11 Agendapunten: 

Speerpunt: We hebben dit punt besproken. 

Begroting: De begroting wordt nu uitgedeeld. Hij is al goed gekeurd door Blosse. Een 
vraag is: Waarom is de reservepot vrij ruim. Volgende vergadering graag uitleg. 
Graag nog via de mail naar iedereen sturen. 

Heidi vertelt dat er in de GMR besproken is, dat er in de reservepot van Blosse ook 
veel geld zit. Volgens haar kunnen we als school eenmalig een bijdrage krijgen . 
Weet Steven daar iets over te vertellen? 

Telefoon beleid. Nog niet aan het team uitgedeeld. We hebben nu nog niet gehoord 
wat het team ervan vindt. Dat zouden we graag willen weten voordat het wordt 
goedgekeurd door de MR. 

Punt 6 is kwijt. 

De lay-out moet worden aangepast. 

Het noodplan voor leraar tekort : De Stichting heeft een noodplan: En de Zeppelin 
heeft een eigen plan. 

Communiceer met de ouders wat ze kunnen verwachten bij ziekte van leerkrachten. 
In de Luchtpost staat er nu een stukje over dit probleem. Neem de ouders mee in dit 
proces. Het zou fijn zijn als de ouders van de groep waar een invaller is ,via digiduif 
een bericht krijgen dat er iemand anders voor de groep staat. 

Dit beleid hebben we besproken. 

Communicatie: In hoeverre is de rol van de MR belangrijk. Wat is onze taak als MR. 



 

Steven wil graag dat we meedenken. Als we dat willen doen dan is het fijn dat er 
meer gedeeld wordt met de MR. Informatie over de actuele zaken binnen de school. 

Het werkverdelingsplan komt terug op de studiedag in maart. 

Punten Simone: De staking 15 maart. Er is nog niet bekend wat er gaat gebeuren. 

De kijkweek is nu maar 4 dagen. We gaan kijken of we dit weer kunnen promoten. Of 
dat we het anders kunnen organiseren. 

Zijn er schoolafspraken over de leeromgeving in de groep? Daar is geen beleid over. 
Het is wel een overdenking waard. 

In de GMR wordt gesproken over de startende leerkrachten. Er is een heel beleid op. 

19-12 Vorige notulen. Zijn goedgekeurd. Dank je wel Peter. 

19-13 Rondvraag; De inentingen van leerlingen wordt geregeld. Als school hebben 
we daar niets mee te maken. 

Verder hebben we geen punten. 

 
  
 
 
 Sluiting  


