
Notulen MR vergadering 29-05-2018 

Aanwezig: Minou Varsha, Linda, Yvonne, Tanja en Anne  

Voorzitter: Linda 

Notulant: Anne 

 

1. Opening door de voorzitter 

2. Evaluatie ouderavond 

Een goede verhelderende avond is het geweest.  

 

3. Aantal besproken punten over de invoering van het continurooster 

 

- Idee om alle overblijfkrachten zichzelf voor te laten stellen (+pasfoto), dit vragen we 

donderdag 31 mei aan de overblijfkrachten. Linda stelt een aantal vragen op. 

Een speciale editie maken over het continu rooster met informatie en de overblijfkrachten. 

Dit per gezin in een envelop mee naar huis. Minou Varsha schrijft de enveloppen.  

 

- Rond de herfst plannen we evaluatiegesprekken die door de directie gevoerd gaan worden 

met de overblijfkrachten. 

 

- Hoe je een VOG moet aanvragen en hoe dit zit met de kosten kijkt Yvonne even na en zal dit 

donderdag aan de overblijfkrachten toelichten. 

 

- Tijdens een teamvergadering zal Anne voorstellen of er ook thee meegebracht mag worden 

door de kinderen. 

 

- Er komt een personeelslid die contactpersoon gaat worden voor ouders, hier kunnen ze 

terecht voor signalen en vragen. 

 

- Minou Varsha wil de vervanging regelen van de overblijfkrachten, er kan naar haar gebeld 

worden tussen 7.30 en 8.30 uur.  

Marjolein zal 5 dagen in de week coördineren op school. 

 

- Misschien plannen we een evaluatie (enquête) voor alle ouders over het continurooster na 

ongeveer een half jaar. 

 

- Linda kijkt tekstueel nog naar de handreiking, formulier voor persoonlijke gegevens en de 

functieomschrijving. 

 

- Anne en Tanja vragen Irma nog voor de overeenkomst en de vergoeding (overblijfkrachten 

zijn 1 uur en 15 minuten werkzaam per keer). 

 

4. Ouderavond overblijfkrachten donderdag 31 mei 2018 

- Starten met een voorstelrondje 

- Bespreken handreiking voor overblijfkrachten 

- Bespreken functieomschrijving en evaluatiegesprekken rond de herfst 



- Bespreken vrijwilligersvergoeding en overeenkomst 

- Invulling van dagen en klassen 

- Invullen formulier gegevens 

- MR leden komen de eerste week na de schoolvakantie om half 12 op school om de 

overblijfkrachten te ontvangen en eventueel korte toelichting te geven. 

- Vragen  

 

5. Rondvraag 

Kunnen de leerkrachten de overblijfkrachten ook in de klas voorstellen. 

- Dit is een goed idee, dit zal met het team besproken worden. 

 

6. Actiepunten 

Vragen voor de overblijfkrachten maken Linda 

Foto van de overblijfkrachten maken Minou Varsha 

VOG aanvraag uitzoeken Yvonne 

In het team bespreken: ‘thee drinken’ en 
overblijfkracht voorstellen 

Anne 

Tekstueel alles nakijken/verbeteren Linda 

Overeenkomst en vergoeding Anne en Tanja 

 


