
 
 
 
Notulen vergadering Anninksschool 
 
 
Datum:  22-11-2018 
Locatie: Anninksschool 
 
 

1. Opening / mededelingen 
De voorzitter opent de vergadering.  
 

2. Notulen 
Zijn goedgekeurd na aanpassingen en worden op de website geplaatst.  
 

3. Ingekomen post 
Geen post.  

 
4. Nieuws van de directie  

- Invulling van de 1 FTE na de kerstvakantie is besproken in de teamvergadering. 
- De werkdruk is extreem hoog.  
- 2019-2020 moet het bestuur een werkplanning maken. Met daarin een opslagfactor. Met 

het team wordt besproken wat de opslagfactor gaat worden. De opslagfactor is het 
aantal procent dat de leerkrachten bezig is met voor- en nawerk, oudergesprekken ed. 
De MR moet dit vaststellen.  

- Begin december starten een aantal teamleden met een plan van aanpak met betrekking 
tot kosmische educatie. Dit is als start voor de profilering. 

- Er is nog niets bekend over het tijdspad van het schoolplan. 
- Groep 8 is druk met het bezoeken van het voortgezet onderwijs.  
- De werkdrukverlagingsgelden zijn, na verheldering, door personeel goedgekeurd, zij 

zorgen dat dit ondertekend terugkomt bij de directie. 
- Het team is bezig met het vormen van een gezamenlijke visie.  
- We zijn nog steeds bezig met aanpassingen richting het DUO-onderzoek.  
- Het protocol gescheiden ouders is vandaag op de website geplaatst.  
- Afgelopen dinsdag is er een koffieochtend geweest. Hierbij was een fijne sfeer, hier 

waren alleen maar positieve geluiden.  
 

5. Input van en naar GMR 
Notulen zijn doorgelezen door alle MR-leden, hier zijn geen vragen over. 
 

6. MR reglement aanpassingen doornemen 
Is gebeurd en aangepast.  
 

7. Rooster van aftreden en daaruit voortvloeiende acties bespreken 
Personeel peilen in januari. Ouders ook in het voorjaar attenderen op mogelijkheid zich 
verkiesbaar te stellen. Het tijdpad moet nog vastgesteld worden door ons. Suggestie voor op 
de agenda van volgende vergadering. Voor de zomervakantie iig de verkiezingen voor 
ouders/ personeel (mits voldoende animo) uitzetten. Start evt. Nieuwe MR /zittingsduur miv 
van nieuwe schooljaar.  

 
 
 



8. STOAS-begroting met geleding ouders voorbespreking 
Twee leden van de MR gaan dit met de directie bespreken. De rest van de MR is akkoord 
met deze themaraad. De begroting van STOAS wordt eind februari besproken.  
 

9. Evaluatie ouderavond 
De ouderavond is als positief ervaren. Als we de ouderavond eerder plannen, is de opkomst 
misschien hoger.  
 

10. Functioneren MR 
Wordt verplaatst naar volgende vergadering.  
 

11. Wvttk  
De leerlingenraad start vrijdag 30-11-2018. Wij willen de leerlingenraad mee laten denken 
over de visie van de Anninksschool.  

 


