
 

Notulen MR-vergadering dinsdag 17 februari 2020 

Aanwezig: Stefan (Voorzitter), Else, Linda, Simone en Ilja (secretaris), later schuift Anja aan 

 

1) Opening en ingekomen stukken 

Welkom Linda.  

Ingekomen stukken: Brief met MR-start cursus. Is best handig voor eenieder om hier naar toe 

te gaan. Allemaal graag jouw voorkeursdatum aangeven aan Ilja.  

 

2) Notulen vorige vergadering 

De notulen van de vorige vergadering kunnen, als verslag, op de website geplaatst worden. 

Verder zijn de notulen goed gekeurd. 

3) GMR 

Morgen is de eerstvolgende GMR-vergadering. Er is nog geen update verder. 

 

4) Portefeuilles 

• Financiën  

o Meerjarenplan begroting sturen naar Linda.  

o Het “handboek” is nog aan veranderingen onderhevig. 

 

• Formatie 

o Is kort wat over verteld 

• PR & Communicatie 

o Geen bijzonderheden 

• Onderwijs 

o Ilja gaat dingen opvoeren en wat er tot nu toe is aanvullen.  

o Verzoek om DIM te gebruiken in plaats van EDI 

  



 

 

Anja schuift aan. 

 

5) Formatie (Anja) 

Kort voor de zomervakantie is eigenlijk altijd alles pas rond. Dat zal ook dit jaar zo zijn. 

 

6) Werkdruk 

Het team ervaart werkdruk. De gymleerkracht wordt gefinancierd uit de jaarlijkse 

werkdrukverlichtingsgelden. Tot de zomervakantie komt juf Marloes 18 middagen extra om zo 

een leerkracht te ondersteunen. 

Tevens gaan de leerkrachten de rapportgesprekken tot maximaal 18:30 uur inplannen. 

7) Ouder informatieavond 

Deze ouderavond is positief ervaren. Via de weekbrief houdt Anja de ouders op de hoogte 

van de ontwikkelingen. Het is de bedoeling ieder schooljaar een dergelijke ouder 

informatieavond te organiseren. 

 

8) Schoolplan tussenevaluatie 

Was een goed stuk om te lezen. Fijn dat er dingen goed gaan en dat er aandacht is.  

9) Lestijden buurschool 

De KWS heeft een enquête gehouden onder de ouders over de lestijden. Er is gevraagd of ze 

de lestijden willen aanpassen aan die van ons. De uitslag is nog niet bekend. Het is even 

afwachten wat daar uit komt. 

10) Kwaliteitstelsel STEV 

Dit is ter kennisgeving met de MR gedeeld. 

Binnen school hebben wij professionele leergemeenschappen (PLG), de onderbouw 

onderzoekt de overgang van 2 naar 3 en de bovenbouw richt zich op Snappet.  

In zo’n PLG bespreken we aandachtspunten die wij als leerkrachten zelf belangrijk vinden. 

11) Rondvraag 

Else: 

Er is een terugloop in het leerlingenaantal, in hoeverre wordt daar actief actie op 

ondernomen om het tij te keren? 

Antw. Karen is nog steeds bezig om alle scholen eenzelfde website te laten krijgen. Daarnaast 

hebben we (samen met de andere scholen in Voorthuizen) een advertentie geplaatst in de krant. 



Hierop zijn 0 ouders naar de open dag gekomen. Er zijn wel 2 gezinnen geweest die op de website 

hebben gezien dat er een open dag was.  

Stefan sluit de vergadering om 21:05 uur. 

 

Actiepunten: 

• Oudergeleding ook toegang tot SharePoint? (Ilja) 

• Beveiligd gedeelte op SharePoint? (Ilja) 

• Punten zoeken om jouw portefeuille duidelijk te maken (allen) 

• Activiteitenplan onderzoeken (Stefan) 

• Inventarisatie continurooster 2e helft schooljaar 

 


