
Notulen bijeenkomst 4 MR 2018-2019 
Datum:      dinsdag 21 mei  aanvang 20.00 uur 
Plaats:       HHG, Midsland 
Afwezig: Wietse Dahmes (met berichtgeving) 
Aanwezig: Gossen Luidenga, Gert Jan Bijlsma, Esmé Bijlsma en Anita van Rees 
 
 

1 Onderwerp: Opening, post en mededelingen 

Korte 
omschrijving: 

• Vergadering wordt geopend. 

• ingekomen berichten geen 
 

 

2 Onderwerp: goedkeuring notulen  

Korte 
omschrijving: 

De notulen zijn door de secretaris gemaild aan de MR en LD. De opmerkingen zijn verwerkt, de 
notulen zijn door de administratie op site gezet van HHG. 

Actie De administratief medewerker zet de nieuwe notulen van deze vergadering na 
bovenstaande procedure op de site. 

 

3 Onderwerp: Mededelingen /gesprekspunten LD 

Korte 

omschrijving: 

- Koffiemiddag 16 mei geen ouders. 
- Uitslag IEP eindtoets groep 8. 81.8 gemiddelde landelijk, wij 84,5 

Wat belangrijker is, toets klopt met de schooladviezen. 
- Verkeerssituatie school voortgang LD laat de proefdruk zien. Ouder HHG gaat mee naar 

bijeenkomsten hetgeen heel waardevol is. Gemeente communiceert heel effectief, LD en 
ouder worden altijd betrokken voor overleg en afstemming. Zodra het plan vastgesteld is 
door de gemeente worden ouder ervan op de hoogte gesteld. 

- Toekomstbestendig onderwijs Terschelling voortgang 
De raad moet nu de uitkomsten van het onderzoek gaan bespreken. OPOT is blij met 
scenario 3 maar dit wordt niet gesteund door alle partijen.  

 Actie -  

 

4 Onderwerp 

Protocol Medisch handelen 

protocol omgaan 

bij medisch handelen.doc
 

 Korte 
omschrijving 

Het protocol medisch handelen is gemaakt om de verantwoordelijkheden en de grenzen aan te 
geven.  

 Actie - Bespreken van het protocol door MR 
- Stellen van vragen en verduidelijkingen door MR aan LD 
- Lezen en ondertekenen van het geleide formulier door voorzitter indien akkoord 

Het toestemmingsformulier geven we aan het begin van het schooljaar in 
toestemmingspakket mee waarin mobiliteit, media, adres gegevens en dan ook medisch 
protocol een plek krijgt.  

 

5 Onderwerp: Formatieplan 

Korte 
omschrijving: 

In het bestuursformatieplan staat in grote lijnen hoeveel formatie er per bestuur en per school 
beschikbaar is en wordt ingezet komend schooljaar. De invulling per school van de leerkrachten 
gebeurt op een later tijdsstip (eind mei rond naar alle waarschijnlijkheid). 
LD bespreekt het bestuursformatieplan en het stuk formatie voor inzet van de 
werkdrukverlaging (hoeveel fte is dit volgend schooljaar). 
 



Actie - Voor onze school is 6,35 fte beschikbaar gebaseerd op het aantal leerlingen die er zijn.  
- Onderdeel de gelden voor het werkdrukakkoord, 18.480 gaat naar onze school.  Daarvan 

kunnen we er volgend schooljaar 2 dagen per week een flexibele leerkracht van betalen.  
Dit schooljaar is 0,5 dag niet het hele schooljaar (van de 1,5 dag dit schooljaar) ingezet 
omdat er geen invaller was op een collega school zodat vanuit het loyaliteitsprincipe de 
flexibele leerkracht 1 dag op een collega school is ingezet.  
 

 

6 Onderwerp Nieuws vanuit GMR 

 Korte 
omschrijving 

- Verlofregeling 
       Het eilander verlof mag niet meer en is door het ministerie van onderwijs verboden. 

Er is vanuit het OPOT met andere bestuurders van het VO en PO van Terschelling 
nagedacht over mogelijkheden voor een meer flexibele vorm van vakantieregeling. Er is in 
Nederland van alles onderzocht, doorgerekend en onderzocht. Er is weinig mogelijk. Het 
voorstel is nu het Texels model te uitvoeren.  

 Actie Voorstel wordt donderdag tijdens een overleg met de ondernemers gepresenteerd.   

 

7 Onderwerp Rondvraag 

Korte 

omschrijving 

geen 

Actie Geen 
 

 
 

 

 

 

 

 


