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Notulen maandag 7 oktober 2019, 19.00 uur 

19:00 uur MR-onderwerpen zonder directie: 

Welkom aan Linda, haar eerste vergadering als nieuw lid OG. Joost schuift zo nog even aan en zal  

bedankt worden voor zijn bijdrage de afgelopen 3 jaar.  

Michiel geeft aan dat hij de MR gaat verlaten, Nanja zal zo toelichten wie zijn rol overneemt. 

- MR-jaarplan 2019 

Ook voor dit jaar zullen we weer een MR jaarplan opstellen met daarin de speerpunten voor komend 

jaar. Initiatief hiervoor ligt bij de OG. Op korte termijn vindt er een afspraak plaats met de OG om 

deze vast te stellen en op te nemen in een te publiceren jaarplan. 

- GMR-vertegenwoordiging PWA’s 

Het betreft een vacante positie die vanuit de PG gevuld moest worden. Inmiddels is bekend dat 

Yvonne dit op zich zal nemen. Wouter zal met Yvonne afstemmen hoe de samenwerking vorm te 

geven.   

- Begroting OR proces 

MR heeft nog niets vernomen van de OR. Annemarie zal de OR vz benaderen of en wanneer deze 

volgt (incl afrekening). 

19:30 uur MR-onderwerpen met directie 

1. Opening/mededelingen 

Nanja schuift aan en licht toe dat Marijke de nieuwe PG vertegenwoordiger zal worden en bevestigt 

dat Yvonne de PWA (ook namens Randenbroek) in de GMR zal vertegenwoordigen.   

2. Notulen 20 juni 2019      Acties / bijlage 

Er staan nog open: 

- het formatieplan moet nog ondertekend worden door de PG. Nanja neemt hiertoe het 

initiatief ism de MR-PG 

- ICT jaarplan: hier is wat onduidelijkheid over waarom deze er nog op staat. Vervalt voor nu. 

 

3. Schoolplan 2019-2023     Instemming / bijlage 

Helaas nog niet af omdat de PCBO (Stichting) stukken nog niet af en ontvangen zijn. De strategische 

richting van de Stichting is al wel bekend maar nog niet schriftelijk gedeeld.  



We lopen met elkaar het Schoolplan op hoofdstuk-niveau door. Opmerkingen worden gemaakt over: 

- Het onderwijsniveau en -uitstroom van leerlingen vs opleidingsniveau van ouders. Het 

uitstroomniveau van de leerlingen ligt onder het hoogst genoten opleidingsniveau van de 

ouders. Hier zal verduidelijking op gegeven worden. Daarnaast wordt de ambitie om het 

gemiddelde lesniveau te verhogen duidelijker opgenomen in het plan. 

- SWOT: toevoegen als zwakke kanten ‘onrust in de school’ (cf. inspectierapport), aanpassen 

(sterke kant): ‘op onze school analyseren we cyclisch en continu zodat we garant staan voor 

onze onderwijskwaliteit hoe maak je dit waar? En in welke mate meet je ook de talenten 

die niet gemeten worden momenteel.   

- Toetsbaarheid van ontwikkeldoelen in schoolplan toevoegen  

- Overige opmerking worden door directie meegenemen en verwerkt 

 

4. Verkeersveiligheid      Bijlage 

Nanja heeft iemand benaderd om de fietsomleiding via een andere straat te laten lopen. Het lijkt 
erop dat deze omgeleid kan worden.  

School blijft er alert op of inzet van ouders met gele hesjes nodig is voor bij school parkerende 
ouders. 

5. Terugblik Informatieavond / openingsborrel schooljaar Mondeling 

Openingsborrel schooljaar: uitgangspunt is ‘wie er komt, komt er’. Opkomst was relatief goed, sfeer 
positief.  

Informatieavond: goede opkomst, opzet van de workshops werd gewaardeerd. Op individuele 
workshops is nog wat feedback gegeven.  

 
6. Varia        Mondeling 

- Nieuwe schoolapp 

Er zijn best wat reacties op de app (traag, verschillend gebruik door docenten van de app, nog niet 
maximaal gevuld). Komt terug op de volgende vergadering.  

- POP 

Heeft MR en ouders verrast dat hiertoe een keuze was gemaakt. Moet blijvend aandacht krijgen en 
houden van docenten en leerlingen. Volgende vergadering komen we er weer kort op terug, hoe het 
loopt. 

- Mogelijke staking 6 november 

Nog niet intern in het team besproken. Directie komt er tijdig op terug of er docenten gebruik van 
maken en indien wel, dan zal gezorgd worden voor tijdige communicatie richting ouders (mede ivm 
naderende herfstvakantie). 

- Ervaringen airco 



Het is nog niet heel warm geweest maar tot nu toe werkt de airco naar tevreden.  

- Leerlingenraad 

MR was niet op de hoogte van het voornemen van de Leerlingenraad. Er is een visie/ jaarplan op de 
Leerlingenraad, ontvangt MR nog.        

 

7. Begroting 2020     Mondeling 

Waarschijnlijk pas in december beschikbaar en dus niet tijdig voor de aanstaande vergadering. 
Directie houdt MT tussentijds op de hoogte.  

 
8. Inventarisatie onderwerpen volgende vergadering donderdag 14 november 2019 

 Begroting 2020 (indien beschikbaar) 

 Schoolplan (bijgewerkte versie) 

 Status PWA app 

 Update POP 

 Jaarplan Leerlingenraad 

 Praktijkexamen Verkeer 

 Overige jaarplannen?  

 

Actielijst MR 

 

Nr.  Actie 

geformuleerd: 

Actie Uitvoerder van 

het actiepunt 

Per wanneer 

 Oktober 2019 Controleren of verslagen nog 

op website staan en 

toevoegen aan App 

Annemarie 14 november  

2019 

 Oktober 2019 Afspraak inplannen OG voor 

MR Jaarplan 2019-2020 (29 

oktober) 

OG MR 14 november 

2019 

 Oktober 2019 Werkafspraken maken met 

Yvonne als nieuw GMR lid 

Wouter Oktober 2019 

 Oktober 2019 Ondertekening formatieplan  MR- PG 14 november 

2019 

 Oktober 2019 Kan er ook naast een 

schriftelijk examen ook een 

praktijk examen afgenomen 

MR ter 

bespreking met 

Directie 

14 november 

2019 



Nr.  Actie 

geformuleerd: 

Actie Uitvoerder van 

het actiepunt 

Per wanneer 

worden?  

 Oktober 2019 Volgende vergadering 

(voorlopige) instemming 

Schoolplan 

Directie  14 november 

2019 

 Oktober 2019 Verbeteren functioneren PWA 

app 

Directie 14 november 

2019 

 Oktober 2019 Terug laten komen hoe de POP 

werkt (aandacht van docent, 

geen formele evaluatie) 

 14 november 

2019 

 Oktober 2019 Jaarplan Leerlingenraad delen 

met MR 

Directie 14november 

2019 

 

 


