
 
Notulen MR Basisschool de Mijlpaal 

 

Datum 12 november 2018 

Tijd 19.00u-21.30u 

Locatie Anderlechtlaan 1 

Aanwezig PMR: Hennie, Marion, Suzanne, Tineke 
OMR: Daniëlle, Fatma, Monique, Roger 

Afwezig Thamar, Roger 

Voorzitter Monique Schiphorst 

Secretaris Marion Dercksen 

Notulist Suzanne Hoffenaar 

Aanwezig directielid: Bas van der Geest 

  
  

1.        Vooroverleg 

2.        Opening en vaststelling van de agenda 
 

3.        Vaststelling notulen 
-Rutger=Roger 
-Privacywet: We moeten goed kijken of alle ouders het hebben ingevuld. De 
directie stuurt een reminder naar ouders om het in te vullen. Morgen wordt dit 
deel uit het systeem uitgelegd aan de leerkrachten. 
-Punten voor instemming kunnen we beter eerder op de agenda zetten zodat 
deze punten sowieso aan bod komen.  
Actielijst en besluitenlijst doornemen 
-Aan nieuwe leerlingen wordt automatisch gevraagd om de privacy vragen in te 
vullen. Over de privacywet omtrent de privacy van de collega’s is nog geen 
beleid, ook niet binnen de ASKO.  
Actie: In de volgende vergadering kijken we of ASKO hier een beleid over heeft 
gevormd. 
-Moeten de namen in de notulen openbaar op een website staan? Op de 
website zouden de namen eruit gehaald kunnen worden. Ook staat de foto van 
de leerkrachten op de website. Dit moet de PMR verder bespreken. Op websites 
van andere scholen staan ook foto’s.  
-Actie: Een volgende keer kunnen we dit met het hele team op een studiedag 
bespreken. 
-Actie (een al bestaand actiepunt): Het ophangen van een foto van de 
overblijfkrachten moet nog gebeuren. 
-Actie (een al bestaand actiepunt):  Marion gaat achter het snoepgebruik tijdens 
de avondvierdaagse aan. 
-Tineke heeft het controleren van het jaarverslag overgenomen van Thamar. 
-Marion stuurt de MR een e-mail met meer informatie over een cursus 



betreffende de begroting van de MR. Wellicht kan een aantal naar de cursus in 
Amsterdam op 11 december.  
-Het Professioneel statuut concept wordt tijdens de vergadering uitgedeeld.  
-Actie voor de volgende vergadering: Dit punt zetten we op de agenda van de 
volgende vergadering. Dan kan de (P)MR het goedkeuren waarna het gehele 
team goedkeuring kan geven.  
-Fietsenrekken: Er was geld voor één nietje. In ieder geval was er geen geld voor 
voldoende fietsenrekken. In januari kan Bas er weer achteraan. Monique is er 
ook achteraangegaan.  
-In de afgelopen vergadering is besloten om de DIA-toets in deze vergadering te 
bespreken. Het punt is echter niet geagendeerd. We doen dit punt tussendoor. 
De Citotoets is drie dagen op papier. Deze toets is niet adaptief. De DIA-toets is 
een digitale toets en duurt in totaal tweeënhalf uur. Deze toets geeft een 
vergelijkbare uitslag. Kinderen worden op de Mijlpaal vaker digitaal getoetst. In 
de MR moeten we de uitslag van de DIA-toets van vorig jaar nog bespreken. Dan 
kunnen we instemming geven. 
-Het protocol wangedrag kan aangekondigd of kort samengevat worden in het 
Praatpaaltje. Het protocol wordt op de website gezet na goedkeuring. 
-Besluit: We bewaren de besluiten op de besluitenlijst drie jaar. Een keer per 
jaar halen Monique en Marion oude en minder boeiende punten van de lijst af. 
-Het Kwaliteitshandboek moest eerst van de inspectie en nu niet meer. Het boek 
is de afgelopen drie jaar niet bijgehouden. Het zou eigenlijk van de website af 
moeten als dit nog niet gedaan is.  
Actie: In april nemen we een besluit over het Kwaliteitshandboek. 
 

4.        Post 
-De MR krijgt adviesrecht over de groepsgrootte. Is dit al voor komend 
schooljaar (vanuit het ministerie van onderwijs?) definitief vastgesteld? 
-De MR-leden zouden meer willen weten over het financieel beleid. 
Tineke en Marion willen zich hier meer in gaan verdiepen met de hulp van 
Paul op de achtergrond.  
-Daniëlle en Suzanne nemen allebei nieuwe post mee. 
 

5.        Leerlingtelling/schoolbegroting 
-In juni zitten er 22 kinderen in de instroomgroep. 
-We zijn gegroeid van 488 vorig jaar naar 495 leerlingen dit jaar. De instroom is 
weer gemengd. De kinderen komen bijna allemaal van postcode 1066. 
Actie: Op de jaarplanning zetten we de begroting op de agenda in april.  
 

6.        Nascholingsgelden 
Actie: Op de jaarplanning zetten we een rapportage van de cursussen e.d. die 
wel of niet zijn behaald op de agenda in juni. 
Besluit: De PMR stemt in met het huidige nascholingsplan. 
 

7.        OR uitgaven/begroting 
De afschrijving aan leermiddelen zijn hoog in verhouding met de baten en 
kosten. Dit zou kunnen liggen aan de aanschaf van nieuwe ICT-materialen en 
nieuw meubilair op het WP.  
 



De verhoging van de ouderbijdrage van 2.50 euro komt doordat veel ouders niet 
betalen. In totaal is er 4000 euro tekort. Vanaf dit jaar wordt de ouderbijdrage 
geïnd via Club Collect. Dan kan er betaald worden via iDeal. Het is belangrijk om 
aan de ouders te laten weten wat er met het geld wordt gedaan. De OR kan ook 
benadrukken dat 55 euro nog steeds onder het gemiddelde bedrag is.  
Besluit: Er is instemming dat elke klas 25 euro krijgt voor het klassencadeau van 
Sint. Actie voor Monique: Monique mailt dit naar de OR.  
 

8.        Sinterklaasfeest 2018 
Er hebben geen wijzigingen plaatsgevonden. We volgen het beleid van 
Amsterdam. We hebben roetveegpieten. 
 

9.        Groen schoolplein 
De aanvraag is afgewezen. We komen veel punten tekort. Dit was de laatste 
ronde van de oude opzet van de gemeente. De aanvraag van het Bovenland is 
gebruikt en heeft destijds wel een groen schoolplein toegewezen gekregen.  
Er is een alternatief plan ontworpen. De begroting daarvoor moet nog 
aangeleverd worden. Dan kunnen we kijken of de 15000 euro van de school 
bijgelegd kan worden bij het gemeentegeld.  
Een tijdelijke oplossing is om met verf belijningen te maken voor een hinkelbaan, 
een route voor fietsen etcetera. Ruud kan hierbij worden betrokken. 
Actie: Bas vraagt aan Ruud drie spellen om te schilderen. Barry heeft nog verf. 
Dat kan volgende week klaar zijn.  
Actie: Bas vraagt aan Stella en Ruud wanneer het Cruyff Court er komt.  
De volgende MR vergadering willen we de begroting van de gemeente hebben. 
Dit plan wordt naar de MR gemaild. 

 

10.    Reglementen MR 
-Actie: Er wordt een inventarisatie gemaakt welk MR lid vanaf wanneer in de MR 
zit. Na twee jaar moet dit openbaar kenbaar worden gemaakt. Je kan je dan wel 
direct herkiesbaar stellen.  
-Bouwcoördinatoren en intern begeleiders mogen zitting nemen in de MR. 

 

11. Taakbeleid 
-BMI=brandmeldingsinstallatie 
-Maximum zou eruit kunnen aangezien het maximum aantal uren geen 
vaststaand gegeven is. 
-Actie: PMR komt morgen bijeen op de studiedag en zal dan instemming geven 
via Bas. 

 

12.    Schoolgids 
De wijzigingen worden opgeschreven door Bas en Marion. 
Marion zal de laatste versie van de schoolgids uiteindelijk controleren. 
Besluit: We stemmen in onder voorbehoud van een laatste controle door 

Marion. 

 

13. Speerpunten 
Dit punt verschuift naar de volgende vergadering. 



14.    Veiligheid 
Actie: De MR krijgt de volgende vergadering een evaluatie van de 
brandoefening. 

 

15.  Praatpaaltje 
Roger schrijft een introductie over zichzelf voor in het Praatpaaltje. Hij zal dit 
direct naar Agnes sturen.  
Roger en Tineke kaarten ook het privacyprotocol via het Praatpaaltje aan.  

 

16. Personeel informatief  
- 

17.  Rondvraag  
-Wat doen en willen we doen binnen het beleid rondom smartphones? Dit kan 
een keer in het Praatpaaltje. Er is namelijk al een beleid omtrent dit onderwerp.  
-Er zou een luchtverfrisser in de kleedkamer kunnen worden opgehangen.  

 

17. Sluiting vergadering 
 

 


