
Notulen MR 3 december 2019 
 
Afwezig met kennisgeving: Erwin, Liesbeth. Frank sluit later aan. 
Gast: Rineke (IB) en Magda (directie/MT/IB) 
Notulist: Arjan 
 
-Vaststellen van de agenda 03-12-2019 
Anita is vanavond plaatsvervangend voorzitter. 
 
-Notulen 19 september 2019: geen opmerkingen. Goedgekeurd. 
 
-Schoolondersteuningsprofiel (SOP) 
Algemeen: termen binnen SOP kunnen meer professioneler en zakelijk zijn. Advies om dit 
stuk ook nog te checken op spelling.  
Specialisten binnen school zijn op het gebied van rekenen, taal en hoogbegaafdheid 
(LB-functie) Zorg ligt bij IB’ers. 
Blz. 13: faalangstreductie: valt onder externen (gemeente) 
Blz. 28: gebruik maken van deskundigheid bij ouders.  
Blz. 29: spellingsfout bij ‘nog/is’. 
Blz. 30: spellingsfout bovenaan ‘we vanuit’. 
Blz. 31: Term ‘staken’ anders formuleren in dit onderdeel. 
Blz. 36: term ‘collega leraren’ vervangen door ‘co-teaching’. Zin ‘behouden van 24 groepen’ 
weglaten in het stuk. 
Blz. 37: waar zit onze grens bij de (zorg)leerlingen? Ontwikkeling en groei.  
Het gedragsprotocol wordt momenteel bekeken en krijgt een aantal aanpassingen. 
Blz. 38: Besluitvorming wordt doorgevoerd. Plaatsing op de website volgt hierna.  
 
-Analyses Cito’s  
Er zijn school- en groepsanalyses. Leerkracht maakt zijn eigen groepsanalyse qua aanpak 
in de klas. De schoolanalyse beschrijft het schoolbreed. Onderdelen die onvoldoende scoren 
krijgen dan extra aandacht in aanpak. Het onderdeel spelling krijgt dit schooljaar meer 
aandacht omdat we zien dat de resultaten langzaam achteruit gaan. 
 
-Mededelingen directie/MT 
Er zijn zorgen over het gebrek aan invallers. In de laatste nieuwsbrief is het vermeld. Oproep 
plaatsen of er mensen beschikbaar zijn. Iedereen kijkt in zijn eigen netwerk of er nog 
personen beschikbaar zijn voor invalwerk. 
-Evaluatie stakingsdag: positieve reacties gehad van ouders en andere directies (over o.a. 
filmpje) 
Hierna verlaten Magda en Rineke de vergadering. 
 
-Jaarplanning MR 
We creëren een eigen format met aanvullingen vanuit de andere formats. Wens is om een 
financiële expert uit te nodigen om MR input te geven (planning bijeenkomst 14-1). De PMR 
zoekt een goede structuur van overleg (met achterban team) en een kort verslag voor de 
nieuwsbrief. Hoe vergroten we de zichtbaarheid van de MR? 



 
-Beleid blote voeten gym 
MR vindt dit geen taak om dit in te voeren. Er zijn twijfels aan de toegevoegde waarde van 
dit project voor school. Angelique koppelt dit terug naar Rob. 
 
-MR rolverdeling 2019-2020 
Dit komt eerstvolgende vergadering terug (vanwege afwezigheid enkele MR leden)  
 
-Rondvraag 
Frank: kunnen er meer informele momenten komen om elkaar beter te leren kennen? Bijv. 
Nieuwjaarsborrel. Frank regelt een datumplanner. 
Arjan: notuleren zal beurtelings plaatsvinden door MR leden  
 
-Volgende bijeenkomst MR: 14 januari 2020 
-Notulist:  
 
Sluiting om: 22.15u. 
 


