
Notulen MR-vergadering 10-02-2020 

Aanwezig: Simone, Ton, Marloes, Manja en Vanessa 

 

1. Opening  

2. MR informeert MR -Agenda en notulen zijn ontvangen door de GMR 

3. Notulen 

gezamenlijke MR 

4 nov 

-Marloes checkt of notulen op de site staan  

-notulen zijn goedgekeurd 

4. Ontwikkelingen 

algemeen 

-Leerlingen aantallen: nu 185 leerlingen. Focus ligt op 

instroom.  

-Stakingen: er wordt een peiling op alle scholen 

gehouden onder de leerkrachten. In het 

directieoverleg wordt overlegd wat de meerderheid 

van de leerkrachten aangeeft. Op basis hiervan wordt 

een beslissing genomen.  

-Opbrengst CITO: vorige week zijn met het hele team 

de schoolopbrengsten besproken. In het rapport wordt 

een grafiek opgenomen van de niveauwaarden 

waarop de ontwikkeling van de CITO’s van M3-M8 

inzichtelijk worden gemaakt.  

-Status inspectie: 27 januari was er een bezoek van de 

inspectie. De inspecteurs zijn in alle klassen geweest. 

Daarnaast zijn er gesprekken geweest met het team, 

het MT en de IB-er. De vier indicatoren zijn: 

kwaliteitszorg, kwaliteitscultuur, didactiek en 

ondersteuning. Het inspectierapport zal binnenkort 

verschijnen.  

5. Speerpunten MR -taalklas evaluatie; terugkoppeling volgt via de mail 

naar de MR (Marloes) 

-MR Profilering: geen reactie ontvangen op de 

nieuwsbrief voor kandidaten voor de MR. Marloes 

vraagt na bij Jolanda en Ilona of er ouders benaderd 

kunnen worden. We gaan mensen direct benaderen 

met de vraag of zij zouden willen deelnemen aan de 

MR. Inmiddels zijn er mensen benaderd, we wachten 

hun reactie af. 

-tip: zet een reminder voor het kijkmoment in de 

nieuwsbrief 

6. Pestprotocol -geen aanvullingen. 

-instemming van MR op Pestprotocol is akkoord. 

7. Veiligheidsplan -SOP opnemen in bijlagen Veiligheidsplan 

- instemming van MR op Veiligheidsplan is akkoord. 

8. Bestemming 

ouderbijdrage en 

verantwoording 

daarvan 

-ouderbijdrage wordt toegelicht in een volgende MR-

vergadering. Marloes stemt af met de OR. Joline komt 

op maandag 18 mei de OR-begroting toelichten 

9. Schoolbegroting  -Wordt op de volgende gezamenlijke MR-vergadering 

op 30 maart 2020 besproken.  



10. ICT stand van 

zaken 

-gezamenlijke ICT-er vanuit PCPO.  

-loopt volgens plan 

11. Basisschool app 

en ouderportaal 

-basisschoolapp: we zitten nu nog in de 

overgangsfase. Ouders krijgen zowel via de email als 

via de basisschool app de info.  

12. Gesprekkencyclus 

oudergesprekken  

-momenteel hebben ouders een startgesprek, 

welbevindengesprek en twee keer een 

rapportgesprek.  

13. Rondvraag  -Enquête: binnenkort wordt de enquête van Scholen 

met Succes uitgezet.  

-Schooltijden: hiervoor wordt een peiling naar ouders 

uitgezet. De resultaten worden besproken in de MR.  

Volgende MR-

vergadering 

Maandag 30 maart, locatie De Vincent 

 

 

 


