
Notulen 11-09-2019 
 
Aanwezig: Frank, Erwin, Liesbeth, Elmar, Ingrid, Angelique, Anita, Magda vanaf 21.00 

1. Geen input over de opbrengsten 2018-2019 vanuit MT, punt wordt naar volgende 
bijeenkomst gezet. 

2. Schoolondersteuningsprofiel: met elkaar gebrainstormd over de mogelijke vragen die 
dit stuk oproept. Zoals: wie heeft dit ingevuld, kloppen de scores met wat de 
leerkrachten zien op school; loopt het gelijk met A3 format? 
 

3. Ervaringen nieuwe schooljaar: ICT opstartproblemen ivm overgang nieuw 
besturingsprogramma. Met het vertrek van de ICT-er vorig eind vorig schooljaar is er 
nu veel druk bij de werkgroepleden. De 2 leerkrachten die dit overnemen zijn niet 
vrijgeroosterd, terwijl er veel veranderingen op ICT gebied zijn. 
 

4. Toelichting SOP door Magda: het SOP is een intern document, wordt gebruikt door 
de IB-ers, ingevuld door directie en IB. Dit wordt opgestuurd naar een bedrijf en 
daarna wordt het ingevuld door IB voor het plan. Hoe verhouden het IKC plan; 
jaarplan en SOP met elkaar? De uitkomsten van SOP staan niet in jaarplan maar 
moet wel worden opgenomen in IKC plan.  
Mening MR: MR mist de smart formulering. Uit IKC plan komt dat de wijk achteruit 
gaat, in hoeverre wordt dit in het SOP opgenomen wat betreft de ondersteuning? 
Magda geeft aan dat door te geven aan IB. De ruimtes als stiltelokaal, hoe wordt dit 
vormgegeven? Het oprekken van zorg wordt gevraagd hoe dit kan, niet positief 
geformuleerd. Er worden door MR leden verschillende voorbeelden gegeven die 
gaan over het onduidelijk formuleren van plannen van aanpak. Er kan nu geen 
advies door de MR gegeven worden. Het SOP wordt teruggegeven aan IB en de 
uitkomsten worden in de volgende bijeenkomst in november besproken.  
 

5. Hoe krijgen we meer inzichten in verantwoording tussen verschil 
overheidsfinanciering en financiering van Signum. 
Vraag van Erwin aan Magda is hoe wij daar hier meer inzicht in krijgen. Magda stelt 
voor om iemand van Signum te vragen om hier tijdens MR uitleg over te geven. Er 
zijn verschillende verhalen over de financieringen, zowel door het bestuur als de 
coaching van de MR trainingen. MR staat hier achter en gaat een bijeenkomst 
plannen. 
 
Vergadering gaat door zonder Magda 

 
6. MR rolverdeling: procedure opstarten verkiezingen 

Voorzitterschap: Erwin gaat hier mee door.  
Secretariaat: Anita  
Tijdbewaker: Angelique 
Notulist: roulerend 

 
7. Speerpunten: sociale veiligheid, communicatie naar ouders, financiën (dit onderwerp 

komt als thema avond terug op korte termijn)  



Thema avond organiseren met medewerker van Signum en iemand van de 
training/bond voor november. 
 

8. Actiepunt: verkiezing uitzetten, voor 13 september geven huidige oudergeleding aan 
of ze door willen of dat er verkiezingen uit moeten worden gezet. 


