Notulen Medezeggenschapsraad
Datum: Donderdag 14 juni 2018
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom, met name Erik de Groot die
voor het eerst toehoorder is.
2. Vaststelling agenda
De agenda wordt vastgesteld en aangevuld met het punt 30 jaar Merlijn.
3. Vaststelling vorige notulen
De notulen van 19 april worden vastgesteld. Ze worden verstuurd naar de leden van de
(G)MR en de directie en ze worden op de website geplaatst.
4. Vraag vanuit een ouder (toetsen en avondvierdaagse)
Dit punt wordt behandeld samen met punt 5.
5. Mededelingen vanuit het vooroverleg van Marc en Eveline
• De scholen van ATO moeten zich houden aan de Bossche toetskalender. De
toetsweken kunnen helaas samenvallen met de avondvierdaagse. De leerkrachten
houden hier rekening mee en maken altijd de afweging of ze die dag wel of niet
kunnen toetsen.
• Het is belangrijk dat de agenda’s van het team, de OR en de MR op elkaar afgestemd
zijn en dat alle data op de jaarkalender van Merlijn staan.
• De datum van de laatste studiedag is dinsdag 25 juni 2019.
• De subsidie voor een groener schoolplein is toegekend, het plein moet voor 1 juli
2019 gereed zijn. Het plan naar de ouders communiceren.
• Eveline wil bereikbaar zijn voor alle ouders en de communicatie met hen stimuleren,
daarom gaat ze in het komende schooljaar geregeld en willekeurig ouders uitnodigen
om met haar in gesprek te gaan.
• Er komt een nieuw draaiboek vanuit ATO voor het maken van een zorgplan,
veiligheidsplan en pestprotocol. De scholen kunnen dit zelf personaliseren. Er komt
een nieuwe veiligheidscoördinator. Dit komt terug op de agenda van schooljaar
2018-2019.
6. Evaluatie thema-ouderavond MR 15 mei 2018
De opkomst van ouders uit de bovenbouw was lager dan de opkomst van ouders uit de
onder- en middenbouw. De MR ouderavond moet blijven, van ouders voor ouders. Het is
belangrijk om op tijd een goed thema te kiezen en de avond nog beter onder de aandacht te

brengen. Het voorstel is om de avond te verzetten naar de woensdagavond en volgend jaar
te kiezen voor het thema ICT/Mediagebruik.
7. MR/GMR (nieuwe leden/invulling taken/vergaderdata)
Henk, Marc en Anne-Will nemen afscheid van de MR, wij bedanken hen voor hun inzet. Jurek
Ceglarek, Erik de Groot en Ellen Buisman hebben aangeven interesse te hebben om plaats te
nemen in de MR. Er wordt een oproep gedaan voor nieuwe ouders voor de MR in het Merlijn
nieuws. Jurek doet een voorstel voor vergaderdata.
8. Tropenrooster
Er wordt gediscussieerd over het tropenrooster. Zowel de Arbowet als de GGD hebben regels
voor werk-/schooldagen boven 30 graden. De MR adviseert om niet over te gaan tot een
tropenrooster op tropische dagen, omdat er problemen voorzien worden in de tijdige
communicatie naar ouders en BSO. Voorstel MR: zorgen voor voldoende schadumplekken op
het nieuwe groene schoolplein en extra water drinken. Door zonnepanelen de school
duurzamer maken en airco inzetten, deze kunnen in de winter ook verwarmen als de
verwarming stuk is.
9. Ouderbijdrage TSO
Zowel de ouderbijdrage als de bijdrage voor TSO blijft gelijk.
10. 30 jaar Merlijn
Het team heeft bedacht om 30 activiteiten te verdelen over het schooljaar. Er is al een
brainstormsessie geweest. De komende studiedag worden de activiteiten verdeeld. Hulp van
ouders wordt toegejuicht. Er wordt een begroting ingediend bij de OR. Voorstel vanuit de
MR: houd de activiteiten klein en subtiel, maak ze niet te groot. Dit gaat ten koste van de
onderwijstijd en kost teveel voorbereiding, dit laatste in het kader van de werkdruk!
11. Rondvraag
• Wie geeft de studiedagen of de extra week herfstvakantie door aan de BSO, omdat
ouders extra dagen BSO moeten regelen. Moeten ouders dit zelf doorgeven of
neemt Eveline dit mee in haar directeurenoverleg kindcentrum
(Smallsteps/Barnehage)?
• In kader van AVG: Merlijn verzorgt alleen groepslijsten met namen. Ouders kunnen
op eigen initiatief groepslijsten maken met namen, adressen, telefoonnummers en emailadressen en zijn hier zelf verantwoordelijk voor. Eventueel kunnen
klassenouders hier een rol in spelen.

