
Notulen MR Keerkring vergadering 8 maart 2018 

Locatie: Keerkring Schagen 

Aanwezig: Peter (voorzitter), Masja, Patrick, Tettie, Hans, Bastienne (notulist).  

Afwezig: Mireille 

1. Opening  

Vaststellen van de agenda voor deze vergadering, de agenda die per mail is verstuurd is 
goedgekeurd. Mireille is verhinderd, zij is vanavond afwezig. 
 
2. Begroting 
De begroting is gebaseerd op een teruglopend leerlingaantal. Dit is een uitdaging en 
aandachtspunt. Het eerste doel is om het leerlingaantal gelijk te houden de komende jaren. 
Eerste stap hiervoor is het promoten van de open dag op Facebook en in de lokale kranten. 
De MR kan directie ondersteunen bij het bekijken van de posten op de begroting, 
meedenken waar de behoefte het grootst is. De MR zal door Hans het komende jaar 
intensief meegenomen worden het opstellen van de begroting. 
 
3. Formatieplan & bezetting 
De MR wordt meegenomen in een ‘eenvoudig’ opgezet beeld van bezetting voor komend 
schooljaar. 
 
4. Vakantierooster 
Vakanties zijn vastgesteld aan de hand van wat aangegeven wordt door de overheid. De 
meivakantie bestaat uit de vastgestelde week van de overheid en is verder afgestemd met 
het Regius College. Er zijn voor komend schooljaar 5 studiedagen en 5 roostervrije dagen 
gepland verdeeld over het jaar. Deze dagen staan nog niet vast, over enkele dagen moet in 
het team nog gesproken worden. De MR heeft hier haar advies over gegeven.  
 
5. Mededelingen directie 
Brief minister van OCW 
Er is een brief binnengekomen van Arie Slob, minister van OCW. Er is geld beschikbaar 
gesteld ten vermindering van de werkdruk. Het geld dat vrijkomt gaat via het bestuur naar de 
scholen. Er wordt bekend gemaakt hoeveel geld er naar elke school gaat, zodat dit 
nagetrokken kan worden. Met ingang van schooljaar 2018-2019 gaat dit geld naar de 
scholen toe. Schoolteams mogen zelf bepalen wat er met dit geld gaat gebeuren. Dit gaat 
om ongeveer 30.000 euro. Het team van de Keerkring heeft het hier nog niet over gehad, dit 
volgt later. Ook de MR kan hierover meedenken. 
 
Staking 
De Keerkring is komende woensdag, 14 maart, dicht i.v.m. een staking van de leerkrachten.  
 
6. Rondvraag 
 
 
Directie verlaat de vergadering 
 



7. Jaarplan MR 
Er is besproken welke punten er op de planning staan voor komende periode, deze zijn 
voorbesproken en meegenomen naar de volgende vergadering.  
 
8. Nieuwe spellingmethode (vanaf groep 4) 
Er zijn proeflessen gegeven in verschillende groepen van de methode STAAL. Hier is een 
positieve terugkoppeling op gegeven door de leerkrachten. Er zijn ook nog zichtzendingen 
van twee andere methodes besteld ‘Spelling op Maat’ en ‘Taal Actief’. Zodra deze binnen 
zijn worden de volgende proeflessen gepland. De werkgroep zet erop in om voor de 
meivakantie een keuze te maken, zodat het team zich na de meivakantie kan richten op de 
wijze van implementatie van de nieuwe methode. 
 
9. Nieuwe methode voortgezet technisch lezen (vanaf groep 4) 
Dit punt komt te vervallen voor deze vergadering i.v.m. de afwezigheid van Mireille. 
 
Agendapunten voor volgende vergadering: 
 

- Opening 
- Ingekomen stukken 
- Inzet extra gelden werkdrukverlaging vanuit ministerie 
- Begroting 
- Vakantierooster 
- Formatie en bezetting 
- Mededelingen van directie 
- Eerste opzet schoolgids 
- Rondvraag 
- Jaarplan MR 

 
 
Volgende vergadering: donderdag 17 mei 2018, start: 20:00 uur. Locatie: de Keerkring 
 
Agenda wordt verstuurd op donderdag 26 april, dus agendapunten graag aanleveren voor 
deze datum. 
 


