
MR – vergadering De Oceaan 

12 april 2022  
19:00 – 20:30 uur op De Oceaan 

 
Aanwezig: Cindy Swart, Bianca Meiland, Jelle Agema (notulen?), Charita Dundas (deel notulen?), 

Ronald Numan (vanaf 19:30u) 

Afwezig: Mariska van den Bos, Sandra Wouters 

 

 

1.  Mededelingen 

De vraag is wie er volgend jaar doorgaan? Mariska en Charita niet, Jelle stelt zich wel verkiesbaar. 

2.  Vaststellen agenda en notulen + actiepunten MR vergadering 15 februari 2022  
De notulen van 8 maart worden goedgekeurd. De notulen zullen online gezet worden (Jelle).  

3. Notulen en agenda GMR (Sandra) 

De notulen zijn uitgebreid. Een toelichting zou welkom zijn. Sandra wordt gevraagd. 

Er is sprake van dat de omvang van de GMR zal worden beperkt. 

 

4. Ronald tijdelijk directeur Westerkim  

Ronald is interimdirecteur bij de Westerkim 

 

5. Aangemelde kandidaten MR oudergeleding 

Er zijn nu 3 nieuwe kandidaten. Met Jelle erbij zijn er dan 4, dus een verkiezing is nodig. 

We willen ze uitnodigen (bij koffietent naast de sportclub) om kennis te maken en uitleg te geven 

over de MR. 

6. Instemming werkverdelingsplan 

Hiervoor dient nog instemming te komen vanuit het team. 

7. Goedkeuring taak(verdelings)beleid 

8. Voorbespreking uitkomstenposter tevredenheidsonderzoek > welke aandachtspunten kunnen 

wij als MR inbrengen? 

9. Voorbespreking Quickscan > welke tips hebben wij? 

 

Met Ronald 19.30 – 20.15u 
 

10. Uitkomstenposter tevredenheidsonderzoek 

Zie eerder verzonden stukken 

Het was niet helemaal duidelijk of de vrije opmerkingen van de ouders verwerkt waren in de 
poster/padlet. Dit is wel verwerkt in de padlet. Er zijn wat actiepunten die opgevolgd gaan worden. 
Met wat er nu is uitgelegd kunnen we beter duiden wat er in de padlet staat. Volgende keer komt dit 
aan de orde. 



11. Tips vanuit MR op de Quickscan 

Er zou nog een poster zijn van de Arbomeester quickscan. Deze wordt doorgestuurd. 

 

12. Vaststellen taak(verdelings)beleid 

Over het beleid was niet iedereen het eens. Voor dit jaar is een week vrijgegeven. Ronald heeft 
aangeboden dit uitgebreid te gaan toelichten aan personeel dat geïnteresseerd is (?) Punt 12 en 13 
zijn afgehandeld. 

13. Vaststellen werkverdelingsplan 
- 

14. Kaderbrief (formatie) 
Hoofdpunten: - 

15. NPO- en werkdrukgelden 

Mocht een tweede keer gym per week niet vanuit een subsidie betaald worden, dan staat dat op 
nummer één als besteding van de werkdrukgelden, en schuiven de andere onderdelen een plaats op. 

Na gym stond er nu: 

1: Vakdocent muziek/drama 

2: Vakdocent creatief/techniek 

3: Goed gekwalificeerde OOP voor de gehele school, die niet inzetbaar is voor invalwerk. 

4: Conciërge 

5: Kleinere klassen 

6: (S)MRT ((sociale) motorische remedial teaching) 

 
16. Nabespreking en rondvraag (laatste kwartier) 

5 juli is er ook een eindfeest van een van de groepen 8, dus wellicht is een andere datum ook handig. 

 


