
Agenda MR vergadering 24 mei 

1. Opening: Column : waarheid in perspectief 

2. Notulen vorige vergadering  

3. Actie punten nalopen 
 

 

4. Ingekomen stukken: 
- Memo van directeur 
- schoolformatieplan 

Bert licht toe. Gemeente en aannemer komen 
dichter bij elkaar. Er is flink beknibbeld.  Bert 
mailt de lijst met bezuiniging aan de MR. 
- advies: cito scoren verhogen ook als 
speerpunt. 
Borging Vreedzame School > waarom is dit 
speerpunt? beter : door ontwikkelen. 
Voortgang ontwikkeling Informatica/robotica > 
zijn er doelen? leerlijnen ontwikkelen, wat is 
het startpunt? piket paaltjes 
speerpunt: hoe houd ik het team vast, bruisend 
Nieuwe talenten binnen? Werkdruk? 
positionering 
Rudiger: ouderportaal? Is dit geen speerpunt? > 
komt in jaarplan. 
Waarom, wat, hoe - schijf > Robbie mailt. 
MR adviseert om geen gelegenheid te geven 
aan leerlingen om voor 1 jaar naar de O te gaan. 
 
P geleding kan instemmen met plan. 
Mr mailt nog over advies en mailt dit naar Bert. 

5. Meetmomenten concreet maken in 
schoolplan, cyclus kwaliteitsverbetering 
hierin opnemen 

2x opbrenst gesprek met de MR, na de Midden-
meting. 
Na sociale veiligheids lijsten 
Linda zet het op de lijst 
nieuwe cyclus voor 7 juni > Esther en Linda 

6. Continue rooster 
- Pauzes?? 

 Bert komt met voorstel hoe dit in te plannen, 
dit wordt besproken met team. P geleding geeft 
dan volgende vergadering instemming 

7. Kwaliteitsverbetering: 
- Scholen gaan audits bij elkaar 

lopen, vooral over de 
opbrengstkant.  

- Versterking data analyses worden 
gemaakt. 

 

Bert neemt deel aan audit-team.  

8. AVG Er is een stappenplan waarbij de 5 scholen een 
deskundig bedrijf in de arm hebben genomen. 
Komt ook op een studiedag toelichten.  
Er is eea toegelicht bij team door Jeanina.  
Dit onderwerp wordt verder op GMR niveau 
besproken, Anja en Michel houden ons op de 
hoogte. 

9. Taakbeleid Bert mailt de lijst > voor 7 juni de huidige 
takenlijst. (instemming) 

10. MR bezetting 2018-2019 Rudiger zwaait 25 juni af 



Michel is geen voorzitter meer 
Linda neemt afscheid 
Anja neemt afscheid van GMR 
Vacature : MR lid - team 
GMR lid - team 

11. Vragen aan de directie: Komt er een plan om cito opbrengsten te 
verhogen?  Er komt een expert in analyses 
meedenken, scherper analyseren. > nieuwe 
jaarplan. 
fysiek beperkende maatregelen? > dit naast 
sociaal plan leggen. 
Website: geen mr verslagen op de site 

12. rondvraag Een vader van de O is geïnteresseerd in de MR 
Moeder van PZ gr1 wil evt in de MR   > Robbie 
nodigt beide uit. 
 
GMR: er is een kandidaat, geen adviesaanvraag 
gedaan bij GMR, teleurstellend.  

 

 

 

Actiepunten:  Wie?? 

In gesprek met OR betreft speeltoestel en ander 
beleidszaken 

Robbie > contact gehad met beide voorzitsters. 
Afspraak 14 maart om samenwerking  aan te 
gaan. Contact werd zeer gewaardeerd.  
Volgend jaar intensiever overleg. In combinatie 
met MR cyclus 

Plan voor ouderportaal Anja > ppt is gemaild, ter info.  
Is er gechekt of iedereen zijn account heeft 
geopend > nog niet 
Wel vaak 1 ouder van de 2. Volgende keer wordt 
er gevraagd of beide ouders willen openen. 

Actieplan sociale veiligheid maken IB’ers > agenda . Anja mailt Linda  
 komt op de cyclus 

Cyclus -document mailen Michel > niet gevonden 
jaarcyclus MR googlen 

Schoolplan en ontwikkelplan naast elkaar 
leggen 

Bert mailt, nieuw plan > volgend schooljaar 
allen vergelijken 

Navragen wat OR met reserves gaat doen Rudiger > vraag staat uit... OR zal voorstel maken, 
komt in OR notulen. 

Uitzoeken van de rol van de MR ten aanzien van 
wijzigingen die nu nog plaatsvinden 

Michel > wanneer er wezenlijk iets verandert , 
moet er opnieuw instemming gevraagd worden. 
Esther zoekt terug wat er besloten is betreft fusie 
en nieuwbouw. 
Besluitenlijst opstellen/ instemming 
Robbie mailt excel bestand , voorbeeld 
Anja mailt info 

Informeren of iedereen tevreden is met uren Linda 

Taakbeleid bespreken Linda zet het op de agenda  



  

 
 

 

 

 

MR vergaderingen 2017/2018: 

Maandag 9 oktober 

Woensdag 29 november 

Reserve maandag 18 december 

Dinsdag 20 februari 

Donderdag 24 mei 

Maandag 25 juni 

 

 

 


