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1. Opening en voorstelronde MR/OR, nieuwe samenstelling. Janine wordt bedankt voor haar 

jarenlange inzet voor de MR,er wordt een kaartje naar haar geschreven. Een warm welkom 

voor Marianne Jakobsen die haar plaats gaat innemen. 

2. Mededelingen directie/team in steekwoorden: Marije terug van zwangerschapsverlof, Janine 

zorg/ziekteverlof, Melanie werkt op therapeutische basis met invaller Joke samen. Alice 

Klaassen gaat per 29 november werken bij Punt Speciaal. Sollicitatieronde voor vacatures 

Tineke en Alice.  

3. Taakbeleid Activiteiten. Zie takenlijst . Ouderplusavonden worden meer “doe-avonden”. 

Graag delegatie van MR/OR hierbij aanwezig. Zie schema met activiteiten voor de Mr/ OR. 

4. Gezonde School. In overleg met de Gemeente wordt er achter de gymzaal een moestuin 

aangelegd. Er komt een platform Gezonde school waarin ouders, leerkrachten en leerlingen 

kunnen meedenken over de gezonde school ( plein, gedrag, bewegen), Marije stuurt een 

uitnodiging. Subsidie binnen van de Lions op gezonde maaltijden te gaan bereiden met een 

vrijwilliger. 
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MR KJS 
 

 
1. Invulling MR 2017-2018, zie boven. Graag stukjes inleveren voor presentatie in de hal en op 

de website. 
 

2. Jaarplan 2017-2018 en Procesverslag. Verhelderingsvragen toegelicht door team en directie. 
Akkoord. 

 
3. GMR: volgt op komende MRvergadering. 

 
4. Personele ontwikkelingen binnen de school. Wisseling functie IB, deels naar BEPO voor 

Marianne Jakobsen. Uitleg constructie BEPO waar collega’s in dienst blijven van CPOB. 
Landelijke trend: te kort aan leerkrachten binnen 2 jaar, grote zorg voor het SBO. Invallers 
nauwelijks te vinden, legt grote druk op het team. 

 
5. Plan SBO: Pilot samenwerkingsverband .Toelichting over de pilot waarin samenwerking met 

de SOscholen in de regio ( gedrag, zeer moeilijk lerende kinderen en problemen in de taal-
spraakontwikkeling) wordt gezocht. BEPO gaat dit project financieren zodat ook 
ondersteuning kan worden geboden. Toegroeien naar “geen kind Culemborg uit”. Wordt 
vervolgd. 

 
6. Jaarrekening OR- Instemming MR Ouderbijdrage. Correctie op voorstel gevraagd. Aanpassing 

gelden, wat over is gaat naar het schoolplein. Ouderbijdrage is vrijwillig, ouders krijgen een 
herinnering. Brief ook op social schools.  

 

http://www.julianaschool-culemborg.nl/


 
 

7. Staking 5 oktober . Vier teamleden naar Den Haag geweest, Ina vertelt he ze dit heeft 
ervaren. 

 
8. Studiedagen/middagen. Uitleg van de wettelijk toegekende studiedagen die de school 

verdeelt in een aantal middagen om de beschikbare studie of administratie-tijd voor de 
leerkrachten zo efficiënt mogelijk te kunnen maken, zeker bij de start van het schooljaar. MR 
akkoord. Wil graag een toelichting op social schools wat de leerkrachten die middag doen. 
Wordt toegezegd. 

 
9. MR onderhoud website. Teksten/foto’s  inleveren voor de volgende vergadering. 

 
 

http://www.julianaschool-culemborg.nl/

