
MR vergadering   

Datum: 20-09-2018 

Tijd:  19.15 uur  

Plaats:  De Watertuin middenruimte en/of directieruimte 

Aanwezig:carli esther,ester, kristen, annike, christel, lucas, irma, saul,  

Afwezig:  

 

Agendapunt: Tijd: Besproken: Acties: 

Opening en kennismaken. 5 min. Voorstelrondje t.b.v de nieuwe ouders  

Mededelingen. 5 min. Levert Karin aan.  
Schoolplan wordt waarschijnlijk op inhoud 
aangepast. 
Bekostiging SBO+ ll vanuit passend onderwijs. 
Er is een populatie onderzoek wordt binnenkort 
gedeeld. Er komt een onderhandelingsronde. 
Passend onderwijs weigert de plaatsing van 
leerlingen op de wachtlijst te bekostigen. 
Bestuurlijk wordt er  nu een spel gespeeld.  
De verhuizing van de moskee gaat voorlopig 
niet door. 
 

 

Aanvullingen op de 
agenda 

5 min. Lunchtijd als onderwijstijd. 
Is meerdere keren besproken. De leerlingen 
maken teveel uren. Niet alle extra uren worden 
omgezet in roostervrije dagen. Karin geeft aan 
dat in dit traject volgens de AVL en 
inspectienormen de stappen genomen zijn. Er 
is daadwerkelijk in de dagelijkse praktijk niet 
veel verandert.  
De communicatie naar ouders kan beter. 
Karin geeft aan dat zij inderdaad voor een 
groep te laat is geweest met communiceren 
naar ouders. 
De dag na hemelvaart (31 mei), is een feestdag 
in de schoolgids. Dit gaat aangepast worden in 
de schoolgids 

 

Jaarplan schooljaar 
2018-2019 

30 
min. 

Het is Kristen niet duidelijk wat er van de 
oudergegaat bestuurlijk leding verwacht wordt. 
Over dit jaarplan hebben we adviesrecht. 
-weinig spellingsfouten mooi format 
- de afkortingen zijn voor de ouders onduidelijk. 
Kan er een soort legenda  voor de af 
Punt 1 Handelent werk . waar komt dit 
vandaan. Is gekoppeld aan de doelen van de 
werkgroep rekenen en gaat delden voor de 
hele school. 
OP3  
Waarom is de norm voor sommige 
ontwikkelingen zo laag? 
Omdat er een aantal nw leerkrachten zijn. Het 
duurt zeker 2 jaar om je in te werken.  
Wie is de pestcoordinatr. Worden nog opgeleid 

Lucas geeft 
hier de 
volgende 
vergaderingen 
vooraf 
informatie 
over. 



Waarom niet gedeeld met team.personen Klopt 
de benaderde persoon / personen.er wordt een 
opleiding gezogd 
Sk2 worden er eisen aan de opleiding van de lk 
gesteld. Er mag niets geeisgt worden, maar het 
behalen van de master-sen wordt wel 
gestimuleerd. Anderskijken 1 is verplicht. 
Scholing wordt bewust ingezet. 
Er staat in 2 zinnen hetzelfde. 
Het ondersteunings profiel wordt als positief 
ervaren. 
KA! Wat is er nu wel of niet op orde. Welke 
onderdelen wel ofi niet. Bewust vaag 
geformuleerd. Karin gaat dit verder uitwerken. 
De didactische groei is goed te volgen op 
leerling en groepsformaat. Dit is nog niet te 
koppelen aan de3 schoolontwikkelingkarin past 
aan 
PDCA = Plan-do-contro-act 
Verzuimpersentage. Hoe kan een caoch er 
voor zorgen dat de mensen minder ziek 
worden? De intentien is om mensen op de 
been te houden en niet uit te laten vallen. Als 
mensen aangeven dat iemand extra 
ondersteuing nodig nheeft. Dan wordt de 
externe partner aangeboden. 
De rekensom klopt niet. Had5 moeten zijn  
wordt aangepast 
Hoe gaat de samenwerking met papageno 
verlopen. Verkennende fase uit opdracht van 
de gemeente of samenwerking mogelijk is. De 
gemeente vindt dat de ki8nderen die 
opgevangen worden bij papageno meer ineen 
onderwijssetting.  
Wat zijn de opbrengsten van de samenwerking 
met Vitree. Is er algemeen is te merken in 
school. Vitree brengt door vragenlijstende 
opbrengst van de kinderen en ouders in beeld. 
Er gaat ondezocht worden hoe de opbrengsten 
gemeten gaan worden. Van de opbrengsten 
tussen het jeugdhulpverlening. Christel geeft 
aan dat er weinig met haar gecommuniseerd 
wordt hoe  
Jaarplanner: 
Waar komen de roostervrije dagen vandaan? 
De leerlingen maken te veel lesuren. Dus er 
zijn meer vrije dagen. 
Hoe zit dit met de uren pauze als lestijd zie 
aanvulling op de agenda. 
Wanneer zijn de leerlingen van groep 8 vrij? 
staat nergens benoemd. Schoolverlatersproces 
wordt op een later moment gedeeld met de 
ouders. 
Louise sgtaat 1 , maar is gedetascheerd bij 
Vitree. Daar is een andere oop voor 
aangenomen. 



Schoolvakantie. Waarom de laatste schooldag 
niet als vrij. . terwijl de praktijk altijd anders is  
Deze dag mag pas na de meivakantie begeven 
worden 
 

Bestedingsplan 
werkdrukgelden 
Schooljaar 2018-2019 

10 
min. 

Waar is het geld aan uitgegeven? 
Werkdrukgelden zijn op. Naar kleutergym wordt 
gekeken. 

Karin bekijkt 
de staat en 
levert deze 
nog aan. 

Urenberekening schooljaar  
2018-2019 

10 
min. 

Karin zou dit opnieuw aanleveren. 
Heeft Karin aan Lucas voor de vakantie 
gemaild. 

 

School-ondersteunings-
profiel: 
Versie op school-web-site. 

15 
min. 

Is geplaatst.  

Inloop in de ochtend bij  
Unit 3 

10 
min. 

Deur open 5 voo rhalf, 10 over half inloop . Is 
leerkracht afhankelijk. Mogen ouders nu wel 
niet mee. Het is erg druk in de klas. Moet 
school de afweging maken voor wie doe je dit. 
En kan er eenduidigheid komen. 

Karin geeft dit 
door aan de 
onderbouw 

Data MR vergaderingen 
Schooljaar 2018-2019 

5 min. Data’s overnemen uit mijn agenda.  

Onderwerpen MR 
vergaderingen 
Schooljaar 2018-2019 

10 
min. 

Schoolplan 
Jaarplan 
Veiligheidsenquettes 
Personeelsenquette 
 

 

Afronding 5 min. Esther wil graag de agenda op papier. 
Duidelijkheid over wat ons doel/recht is bij de 
diverse beleidsstukken 
 

 

    

    

    

  
 

 
 

 
 

 


