
 

Notulen MR De Dijk 

Datum: 14 januari 2020 
Tijd: 19.30  uur 
Locatie: Lerarenkamer De Dijk 
__________________________________________________________________________________ 
 
Aanwezig:  Marlies, Agnes, Nicole, Anita, Miranda, Debby  
Afwezig:  
Voorzitter: Nicole  
Notulist: Agnes 
Datum volgende vergadering:  
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Agenda 

1. Welkom en opening 
2. Opmerkingen vorige notulen 
3. Kindcentrum de Schooten 
4. Groei Kleutergroepen 
5. Aantrekkelijk Werkgeverschap 
6. GMR Vergadering (mail 12/11/19) 
7. Concept Notulen GMR 
8. Vergaderdata dinsdag of donderdag 
9.  Mededelingen: Themadag 27/02/20 en Open Huis 23 april 
10. Bijeenkomst GMR/MR 23 januari + voorzitters voorafgaand aan bijeenkomst 23 januari  
11. Verslag MR vergadering naar team sturen 
12. Rondvraag 

 
 

Opening 
De voorzitter  opent de vergadering en heet iedereen welkom. 
 

 
Opmerkingen vorige Notulen 
Geen  
 

 
Kindcentrum De Schooten 
Naambord is op het dak geplaatst, tuin is gerealiseerd. Kindcentrum is nu in werking. Cheyenne en 
Carina gaan het leerplein inhoudelijk neerzetten 
De naam van de BSO en KDV en Peuterschool gaat aangepast worden.  

 
Groei Kleutergroepen 



 
Kleutergroepen groeien naar 31 kleuters per groep in maart. Er gaat een beleid komen om door het 
leerplein de groepen “kleiner” te houden door een soort 4e groep te vormen via het leerplein. Dit 
ook i.s.m. peuters 3,5 jaar. 
 

 
Aantrekkelijk werkgeverschap 
Tijdens de laatst stakingsdag is aan de leraren gevraagd wat zij verstaan onder aantrekkelijk 
werkgeverschap. Dit is uitgewerkt en per onderdeel is een directeur bezig met een onderwerp. Zij 
pakken dit op en werken dit uit zodat er een nieuw/aangepast beleid komt, waardoor Meerwerf een 
aantrekkelijke werkgever wordt.  
 

 
GMR Vergadering (mail 12/11/19) 
Voortgang besproken. Er worden stappen gemaakt in de communicatie met de bestuurder van 
Stichting Meerwerf. 
Is er iemand die vanuit onze school zich vanaf volgend jaar verkiesbaar wil stellen voor de GMR? 
Komt vanuit GMR een vacature. Wij kunnen er alvast over na gaan denken.  
 

 
Vergaderdata dinsdag of donderdag? 
Stukken vergadering GMR komen 2 weken voor hun vergadering. Wij moeten een week voor deze 
vergadering reageren.  
Vergadering is verplaatst naar donderdag 2 april - afwezig Agnes en donderdag 28 mei 
 

 
27 februari Themadag 
Inloop/familiedag overdag waarbij iedereen in de klassen mee kan kijken tussen bepaalde tijden. 
Kinderen geven rondleidingen (in NL en Engels) 
 
23 april opening Kindcentrum Open huis voor iedereen op school en uit de buurt maar ook 
betrokken instanties 
 

 
Bijeenkomst MR/GMR 23 jan + voorzitters MR 
De planning van deze bijeenkomst hebben wij inmiddels ontvangen. Voorafgaand komen de 
voorzitters samen om kennis te maken. 2 scholen moeten nog reageren, verder reageerde iedereen 
enthousiast. Iedereen van ons gaat naar de bijeenkomst. 
 

 
Verslag MR naar team sturen 
Deze is beschikbaar op de website. Daarnaast gaat Nicole deze aan het team verstrekken. 
 

 
Rondvraag 
Hoe wordt gereageerd op 2 stakingsdagen? 



 
 Begrijpelijk en gelukkig op tijd aangekondigd maar voor ouders wel steeds een dingetje om te 
regelen. Wel begrijpen ouders dat er bij ons op school gelukkig nog geen lessen zijn uitgevallen door 
ziekte en dat we dit proberen te voorkomen.  
 
 
 


