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Agenda MR 
26-06-2019 

 
 
Voorzitter: Ingrid Notulen: Vera 
Afwezig: Anique  
 

Tijd Onderwerp  

19.00 1 Opening 
Inschrijven voor de rondvraag. 

 

19.03 2 Notulen + Actie-/Besluitenlijst 
In de notulen van de vergadering miste nog dit stukje. Dit 
punt komt komend schooljaar weer op de agenda.  
Naar aanleiding van de schoolgids kwamen ook de 
resultaten van de Cito van het vorig schooljaar ter sprake. 
Deze zijn namelijk een stuk lager dan voorgaande jaren. 
Sonja vroeg zich af of er onderzoek is gedaan naar de 
mogelijke oorzaken van deze tegenvallende resultaten. 
Daar kan weer lering uit getrokken worden. 
Uit het gesprek bleek dat er geen (diepgaand) onderzoek is 
gedaan. Het is wel besproken in het team 

Allen 

19.05 3 Binnengekomen stukken 
InfoMR zie: http://www.infomr.nl/. Infoblad MR: bij Ingrid  

Allen 

19.06 4 Mededelingen team  Annet 

19.10 5 Basisschool App  
App loopt vaker vast bij collega’s die foto’s/berichten willen 
plaatsen.  

Ingrid 

19.15 6 Schoolgids 2019-2020 
Goedgekeurd. 

 

19.20 7 Formatie 2019-2020 
Goedgekeurd  
 

 

http://www.infomr.nl/


*Kleine klassen worden positief ontvangen.  
*Invalvacature voor José en Vera staan uit bij het OBT. 
*Luke heeft een baan gekregen op ‘t Eimink. 
*Is er nazorg voor collega’s die langdurig in de ziektewet zijn 
geweest? Annet gaan ernaar kijken.  
*Hoe gaan we volgend schooljaar om met kortdurende 
inval? Naar verwachting gaat dat probleem volgend 
schooljaar groter worden, aangezien er minder ambulante 
uren zijn binnen de Sint Jan. Idee om volgend schooljaar te 
inventariseren wat collega’s eventueel extra willen werken.  

19.30 8 groepsverdeling 2019-2020   

19.35 Jaarplan 
Annet is met het jaarplan bezig. Als het voltooid is, deelt 
Annet het met de MR. De personeelsgeleding geeft 
vervolgens instemming. 

 

19.40 10 Schoolplan 
Idee voor de toekomst: Met z’n allen bij elkaar gaan zitten, 
document doorlezen en direct aanpassen.  
 
*Groove me: Kloppen de afspraken uit het schoolplan met 
de afsprakenkaart? 
*Verrijkingsgroep: toevoegen dat het vanaf groep 5 is.  
Verdere aanpassingen heeft Annet direct veranderd in het 
document.  

Allen 

19.55 11 Rondvraag 
*Gelden werkdrukverlaging/evaluatie werkdrukverlaging.  
*Vervanging Vera MR: Vragen of er in het team 
belangstelling voor is.  

Allen 

20.00 12 Sluiting  

  

  

 
 
 
 

Rooster van aftreden 

 Jaar aantreden Einde termijn Verlengen tot Herkiesbaar 
Anique Mallens 1990 2017 2019 J 
Ingrid Kramer 2012 2015 2020 J 
Vera Heimann 2017 2020 2021 J 
Marleen Kleissen 2018 2021 2022 J 
Linda Roetgerink 2012 2019 2020 J 
Sonja Krosman 2012 2015 2021 J 



Kim Veldhuis 2015 2018 2019 J 
Demis Wassink 2017 2020 2022 J 

 
 

 


