
 

Notulen MR  
 14 maart 2019 
 

Aanvang:  20.15– 22.00 uur 

 

Locatie: IKC Werelds – Vianen 
 

 
Voorzitter: 

 
Claudia Rozendaal 
 

 
Notulist: 

 
Tanja 

 
Genodigden MR: 
 
Aanwezig: 
Afwezig: 

 
Gerhold, Wieteke, Claudia, Frank, Tanja 
 
Gerhold,  Claudia, Frank, Tanja 
Wieteke met kennisgeving 

Agenda punt 1 Directie mededelingen 
 

Agendapunt  2 Vaststellen agenda  
Goedgekeurd. 

Agendapunt  3 Notulen 13-11-2018 
Goedgekeurd. 

Agendapunt 4 CMR / GMR 

Kijken naar verdeling, leerkrachten en ouders. Elke 2 jaar veranderen, 3 
ouders/3 leerkrachten. 
Hierbij kijken naar de verdeling met de GMR.  
Nu zit er een ouder van de Meester Vos in de GMR, dus willen we een 
leerkracht in de CMR.  
Tanja blijft in de CMR en Gerhold in de GMR. 
 
GMR 21/3: Gerhold is verhinderd. Er is van de andere scholen geen 
reactie, dus Gerhold meldt zich af. 
Onderwerp GMR: inschaling zij-instroom. 

Agendapunt 5 
Continurooster  
 

Brief (digitaal) snel naar de ouders, keuze tussen wel of geen 
continurooster (5 gelijke dagen-model).  Kleuters wel of niet de 
vrijdagmiddag vrij. Wachten op uitkomst PWS met versturen brief. 
Continurooster is meer opbouw uren voor studiedagen. Per schooljaar mag 
je niet meer dan 7 gebroken weken door studiedagen. 
Er is een verandering de CAO door 4-daagse schoolweken elders in het 
land. 
De werkdrukgelden zijn verhoogd, hoe willen we die inzetten? 
 
Frank stuurt de brief naar de leden van de MR, graag snel reageren. 
Mochten er veel punten zijn, dan schuiven we dit onderwerp door naar de 
volgende MR-vergadering, zo niet dan sturen we de brief snel naar de 
ouders. 
 
Frank informeert naar de mogelijkheid van opvang van kinderen tot 15:00 
uur. Eventueel een tijdelijke overgang?  Niet mogelijk. 

Agendapunt 6 Hoef en Haag 

In het Kontakt staat dat de Meester Vos in de Kasteeltuin komt, daar is 
helemaal geen sprake van. 
4 April VHL-plein, Team gaat hier naartoe, er zijn insprekers. Vandaag was 
er overleg tussen de besturen, zij willen snel duidelijkheid over het plan. 

Agendapunt 7 

 
Seksuele en 
genderdiversiteit 
 

Komt ter sprake in de Week van de Lentekriebels. Zijn niet veel lessen 
over. 
Verzetten we naar de volgende vergadering. 

Agendapunt 8 Social Schools 

Per maandag 25 maart wordt alles overgezet naar Social Schools, Digiduif 
vervalt dan. Nu proberen een ouder/kind aan te maken lukt niet. Wachten 
tot 25 maart. 
Update: Social Schools werkt goed. 
 

Agendapunt 9 
 
Rondvraag  
 

Geen. 


