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Voorzitter: anique Notulen: Kim 

Afwezig: Ingrid (studie) Vera 

 

Tijd Onderwerp  

20.00 1 Opening 

Inschrijven voor de rondvraag. 

Allen 

20.01 2 Emailadressen van leerlingen/AVG → Benno Grintjes.  

E mailadressen die voor kinderen aangemaakt zijn voor gynzy en 

google classroom, is afgesloten geheel, e mailadressen zijn niet 

voor gebruik buiten school, is beschermde leeromgeving, maar 

staat wel in de google database.uiteindelijk is dan te herleiden 

dat kinderen op de Sint Jan School gezeten hebben en een 

leeromgeving gebruikt wordt. Die gegevens worden in school in 

parnassys gebruikt. Benno vindt het vervelend dat voor en 

achternaam gebruikt wordt. Is uit praktische overweging voor 

gekozen. Voor kinderen is het herkenbaar, leerlingnummer is 

weer onpersoonlijk en niet bekend bij leerlingen. 

Er is ook antwoord van bovenschool-ict geweest, is ook een 

extern adviseur bij betrokken geweest.  

Onderwerp is naar tevredenheid beantwoord. komt stukje in de 

nieuwsbrief. 

Benno Grintjes 

20.15 3 Notulen + Actie-/Besluitenlijst Allen 

20.17 4 Binnengekomen stukken 

InfoMR zie: http://www.infomr.nl/. Infoblad MR: bij Ingrid  

Allen 

20.20 5 Mededelingen team  Annet 

http://www.infomr.nl/


- zieke collega’s, stand van zaken wordt besproken. 

Vervang wordt intern geregeld of er is een vervanger 

gevonden. 

- Rookvrij Schoolterrein is in de leerlingenraad besproken. 

leerlingen willen graag rookvrij terrein, kinderen gaan een 

presentatie hierover in de klas geven. Rokende ouders 

aanspreken en niet in het zicht van de school roken. 

Offerte is naar Annet gegaan voor borden/tegels en 

dergelijke. er is een planning gemaakt. Volgende keer 

nieuw overleg. Tip is om een gedeelte van het MR geld en 

OR geld hieraan te besteden.  

20.25 6 Basisschool App / nieuwe website 
pushberichten werken nog niet altijd, ene leerkracht doet er 
meer mee dan de ander. 

Ingrid  

20.27 7 GMR 
- Primato gaat samen met de schaepmanstichting, alles 

loopt op schema. Er volgt nu een beslisdocument er komt 
een hardheidsclausule in het mobiliteits stuk. die komt 
terug in de GMR.  

- Ouders hebben een mail gekregen met een enquête, Was 
een hele bijzondere enquête,  gevoel dat die enquête 
alleen bedoeld is zodat er achteraf niets over gevonden 
kan worden. Er hadden er 240 gekeken, met nog lager 
aantal reacties, hele lage respons.  

- verderop in het traject wordt het zorgvuldiger en 
concreter, neemt Anique mee. 

- procesgericht volgen jonge kin; de cito’s worden uit de 
groepen 1 en 2 gehaald, scholen mogen zelf kiezen uit 3 
leervolgsystemen om een observatiesysteem voor de 
leerkrachten hiervoor te gebruiken. 

- vakantieplanning voor volgend jaar is goedgekeurd 
- gmr biedt nog een cursus aan op 23 maart van 19-22. info 

locatie volgt. finance for no-financials. Demis en Jarno 
gaan met Anique mee. 15 april is er een informele 
bijeenkomst voor passend onderwijs. Zijn geen 
belangstellenden voor. 

- in geen enkel school zitten er loden leidingen. gymzalen 
volgt nog info over. 

Anique 

20.40 8 Inventariseren ouderparticipatie  
Hoe ouders te betrekken die anders niet wat doen, wat valt er 
onder, wat is wel interessant om te doen en wat niet. 
bijvoorbeeld een infoavond op een bepaald onderwerp zou 
kunnen aanspreken. Als we dit verder willen uitwerken moet er 
meer tijd voor zijn, wellicht samen met de OR. wordt een 

Allen 



infoboekje vooraf toegestuurd. Ingrid maakt een nieuw 
agendapunt hiervoor iom Annet 

20.50 9 vacature (Ouder)MR lid 
4 reacties binnen, zie mail. blijven er twee over. Verkiezing via 
google formulieren. Graag actie Ingrid hierin, even vragen of ze 
zich op deze wijze willen voorstellen.  

Allen/Ingrid 

20.55 10 informatie formatieplan 
Wordt nu opgestart, inventarisatie van hoe de groepen eruit gaan 
zien. voorkeuren leerkrachten worden geïnventariseerd 

Annet 

21.10 11 informatie concept schoolgids  
Is nog niet af 

Annet 

21.15 12 werkverdelingsplan 
Binnenkort met personeelsgeleding opstarten zodat dit voor 
volgend schooljaar klaar is. 

Annet 

21.25 13 Datum plannen laatste vergadering (+na afloop etentje) 
Donderdag 19 uur 4 juni etentje, laatste vergadering wordt op 
initiatief van Annet gepland. Ingrid nodigt Linda en Sonja uit en 
zorgt voor een attentie.  

Anique/allen 

21.30 14 Rondvraag 

beleid rondom staking komt volgende keer op de agenda, moet 
qua tijd in te plannen zijn. 
vergadering met eindtijd tot 21,30 uur.. 

Allen 

21.35 15 Sluiting  

 
 

 


