
Verslag MR vergadering 11 september 2019 
Locatie: Daalweg 

Aanvang: 19:30 uur 
 

Aanwezig:  
PMR: Marieke Fraterman, Ahnia Raiss, Esther Speijer, Fatma Vaartjes, Eva Versluis; 6e plaats is 

vacant 
OMR: Ciano Aydin, Meral Halaceli, Stephanie Metz, Maya van den Berg, Joris van Kamperdijk, Harriet 

Zuethoff 
 

Voorzitter: Joris van Kamperdijk 
Verslag: Maya van den Berg 

 
1. Opening 

Marieke en Eva zijn nieuw; Bert wordt nog vervangen. Hij komt nog eenmalig langs. 
 
2. Agenda 

Akkoord 
 
3. Notulen vergadering 3 juli 2019 

Vastgesteld zonder wijzigingen 
 

4. Taakverdeling MR  
Voorzitter/Secretaris 
Akkoord met het voorstel de huidige bezetting (Joris voorzitter, Maya secretaris) te 
continueren met oog op de wisselingen dit schooljaar. Volgend jaar komt de invulling van 
deze posten opnieuw op de agenda. 
 
Plaatsvervangend voorzitter 
Akkoord met het voorstel om een plaatsvervangend voorzitter aan te wijzen die de 
voorzitter vervangt in geval van afwezigheid. Stephanie is dit jaar plaatsvervangend 
voorzitter. 
 
DB 
Afgelopen jaar is naar tevredenheid geëxperimenteerd met een DB die overlegde met het 
MT. Akkoord met het voorstel om door te gaan met een DB die vooroverleg voert met het 
MT. 
 
GMR (vanuit pmr) 
Vanwege het terugtreden van Bert is deze post vacant. Fatma wil de eerste helft van de 
vergaderingen bijwonen en daarna nemen Esther of Ahnia de post over. 
 
Website/communicatie 
Fatma gaat zorgdragen voor de website en Maya ondersteunt. De leerkrachten op de 
locaties zorgen voor het printen en ophangen van de resp. agenda’s en vastgestelde 
verslagen op de eigen locatie. 
Vergaderrooster en jaarverslag komen beschikbaar op de website. 



 
-Begroting 
Joris gaat zich bezighouden met de begroting dit jaar. 
 
- Gezondheid/Duurzaamheid 
Meral, Marieke en Maya trekken samen op in dit onderwerp. 
 
- IPC Engels; vakinhoudelijk 
Stephanie en Ahnia trekken samen op in dit onderwerp. 
 

5. Verkiezingen MR najaar 2019 
Voorgesteld wordt op alle locaties tussen de herfst- en kerstvakantie verkiezingen uit te 
schrijven, zodat de nieuwe OMR-leden met ingang van het nieuwe kalanderjaar kunnen 
straten. In 2020 vinden weer verkiezingen plaats. Stemmen gaat digitaal en de aanpak van 
de vorige verkiezingen wordt zoveel mogelijk gevolgd. > Actie Joris 
 

6. Huishoudelijk Reglement  
Het herziene HR wordt besproken en onder voorbehoud van enkele gezamenlijk 
vastgestelde wijzigen vastgesteld. Het HR wordt verspreid onder het met bevoegd gezag 
(locatiedirecteuren en algemeen directeur). > Actie Maya 
 

7. Jaarverslag 2018-2019 
Het jaarverslag wordt besproken en onder voorbehoud van enkele gezamenlijk vastgestelde 
wijzigen vastgesteld. 

 
8. Financieel verslag 2018-2019 

Het financieel verslag wordt besproken. Er zijn nog enkele vragen (kosten kinderraad zijn 
niet opgenomen) die nog worden uitgezocht > Actie Esther en bij de volgende vergadering 
worden besproken. Idealiter is Bert dan aanwezig om deze toelichting te geven  
 
Afgesproken wordt om IST en Daalweg tot de volgende vergadering de tijd te geven om het 
budget 2018-2019 te spenderen.  
 

9. Begroting 2019-2020  
De begroting wordt geagendeerd voor de volgende vergadering. 

 
10. Nieuwsbrief locaties 

Het voorstel voor een gezamenlijke tekst voor in de nieuwsbrieven wordt besproken en 
akkoord bevonden na een aantal kleine wijzigingen. 
Afgesproken wordt; 
Eerst website in orde te maken > actie Fatma 
Daarna de nieuwsbrief oer locatie aan te passen en deze met de locatieleiding te delen: 
Staringstraat > actie Joris 
Prinsestraat > actie Stephanie 
Daalweg > actie Fatma 
In de communicatie nemen we geen foto’s van de leerkrachten op 
 

11. Binnenklimaat basisscholen 
Voor de vakantie heeft Maya een bezorgde moeder naar Consent begeleid die herhaaldelijk 
heeft geklaagd over de hete lokalen bij de Daalweg. Besproken is toen van de Daalweg een 
pilot te maken om met ouders, leerkrachten en kinderen samen aan de slag te gaan met het 



verbeteren van het binnenklimaat en dat Consent graag ondersteuning biedt (m.n. 
expertise). Hierover is op 11 sept overleg geweest op de locatie Daalweg, waarbij Esther en 
Maya aanwezig waren. De locatieleiding wil direct maatregelen doorvoeren en denkt de 
temperatuur naar beneden te brengen door een sedumdak te installeren en die met de 
school gefinancierd te krijgen; besproken wordt dat het doorvoeren van zo’n maatregel niet 
langer een MR-aangelegenheid is. Wel wil de MR met het vraagstuk aan de slag, ook 
vanwege de memo van Consent over dit onderwerp. Maya wil contact zoeken met de GGD 
en Ciano stelt voor ook de RvT te benaderen; ook kan het via de GMR worden aangekaart. 
Afgesproken wordt dat Esther, Meral en Maya dit vraagstuk verder voorbereiden en de MR 
een stappenplan gaan voorleggen. 

 
12. Rondvraag 
 Geen gebruik van gemaakt 
 
13. Sluiting 

Agenderen voor de volgende vergadering: 
- Website 
- Begroting 
- Evaluatie Tropenrooster 


