
Vergadering MR BS De Smelen 

Datum: woensdag 18 september 2019 

Aanwezig: Christ, José, Leon, Karin, Iris, Hanneke, Linda K en Linda B 

1 Opening 

José opent de vergadering. 

2 Ingekomen stukken 

Er zijn geen ingekomen stukken. 

3 Mededelingen uit de directie 

- Ingrid Sluiter en Stan Vloet (bestuurders) gaan beiden stoppen. Er komt een interim-

bestuurder, daarna worden nieuwe bestuurder(s) geworven. Het streven is om de interim-

bestuurder rond 23 september bekend te maken.  

- Het team is goed gestart dit schooljaar. Anja is nog afwezig, zij heeft eind september een 

gesprek bij de bedrijfsarts. Lieke van Eck staat nu in groep 3 als vervanger. Floor is in 

verwachting, zij werkt tot de herfstvakantie. Voor haar is inmiddels ook een vervanger 

gevonden (Anja Engels).  

- Hanneke is helemaal terug, gaat goed. 

- Groep 4: drukke klas, er gaan wel 2 kinderen de school verlaten. Er is een stagiaire gestart 

voor de maandag en dinsdag. Iris ondersteunt Suzan. 

- Startgesprekken: ouders zijn overwegend positief over de gesprekken. Pluspunt is dat de 

kinderen er zelf bij waren. Dit wordt door het team geëvalueerd, mogelijk worden kinderen 

later ook bij de rapportgesprekken uitgenodigd.  

- Het Protocol vervanging bij ziekte leerkracht is vastgesteld en wordt opgenomen in de 

schoolgids. Om het bekend te maken bij alle ouders wordt het ook in de Smelenderwijs 

geplaatst. 

- Van ouders is het signaal gekomen dat zij niet blij zijn met de combinatieklas (groep 8). Zij 

zien liever één grote klas, maar dit is qua aantal (ongeveer 36) niet haalbaar. De groep 8-

kinderen gaan wel veel groepsdoorbroken werken, hebben samen pauze, samen musical en 

gaan samen op kamp. Karin heeft dit al besproken met de betreffende ouders en geeft nog 

een reactie namens de MR. De mail is niet automatisch doorgestuurd naar José, zij checkt het 

mailadres van de MR. 

4 Jaarplanning 

De vergaderingen beginnen om 19:00 uur. 

- Woensdag 13 november: MR-verslag, begroting, communicatie en bereikbaarheid MR/school 

- Dinsdag 21 januari: vakantierooster 

- Donderdag 19 maart 

- Woensdag 6 mei: formatieplan 

- Dinsdag 16 juni: groepsverdeling, aanpassingen schoolgids 

- Eventueel uitloop in juli 

 

5 Taakverdeling MR 

José is voorzitter, Linda is secretaris 



6 ARBO-kalender 

De stukken zijn duidelijk. M.b.t. de legionella-inspectie is toegelicht dat deze door de conciërge wordt 

uitgevoerd (kraan laten lopen). Het is niet duidelijk of deze nu wekelijks of maandelijks plaatsvindt. 

Leon gaat dit na.  

7 Rondvraag 

- Naar aanleiding van de vorige vergadering: er is inmiddels een bordje ‘verboden voor 

honden’ opgehangen op 2 plekken. 

- Het publicatiebord blijft een aandachtspunt (oude aanplakbiljetten). 

8 Werving nieuwe leden MR 

Hanneke stopt per direct bij de MR. Linda K blijft aan tot er nieuwe leden zijn geworven. Er is een 

mail verstuurd met het verzoek voor nieuwe MR-leden, hierop heeft José geen reacties gehad. Ze 

stuurt een herinneringsmail. Verder wordt het verzoek gedaan aan de leerkrachten van de 

onderbouw om nieuwe ouders te bevragen. 


