
 

Notulen MR  
 
Datum:  31-08-2020, 19.00 tot 21.00 uur 
Aanwezig: Nancy Poolmans (voorzitter)  

Etienne Venhorst (notulant)  
Simone Meewis  
Linda Kolijn 
Gina Niessen  

  Rob Stevens (verv. lid voor Gabriëlle) 
Afwezig: Gabriëlle Engelen  
 
 

1. Opening: 

Welkom door voorzitter. 

 

2. Verslaglegging vorige vergadering 

verslaglegging wordt goedgekeurd. 

 

3. Bezetting MR/ Verkiezingen MR 

Het gesprek rondom bezetting ouders en personeel vindt plaats. Zowel de PMR alsook de 

OMR geven benadrukken hun standpunt. 

PMR geeft aan graag van 4 zetels naar 3 zetels te willen gaan vanwege: 

- terugval FTE door leerlingenaantal en werkdruk 

- minder taakuren voor de leerkrachten 

 

De OMR geeft aan graag de 4 zetels te willen behouden i.v.m. 

- belangstelling ouders om deel te nemen aan de MR 

- de grootte van de school 

- vertegenwoordiging ouders vanuit elke unit 

- kwetsbaarheid en kennisbehoud door roulatie ouders 

 

Afgesproken wordt om einde schooljaar dit punt te evalueren. De OMR wil de school 

tegemoetkomen met de afspraak dat bij onder een leerlingenaantal van 400 leerlingen (op 

de teldatum 1 oktober) er vanuit elke geleding 3 afgevaardigden aanwezig zullen zijn. Bij een 

leerlingenaantal boven de 400 leerlingen zal MR vanuit elke vertegenwoordiging 4 leden 

bevatten. 

 

Voor dit schooljaar zal er nog een verkiezing plaatsvinden. Aan het einde van schooljaar 20-

21 zullen twee PMR-leden de MR verlaten (Nancy en Etienne) en zich niet herkiesbaar 

stellen. Dit betekent dat een MR-lid geworven gaat worden. 

 

4. Presentatie IB’ers 

De Intern Begeleiders (Nicole Knapen en Marij Heuvelmans) van BS Franciscus vertellen hun 

werkzaamheden voor de school en hun rol in de nieuwe werkwijze van school. Zij zijn naast 

hun rol als Intern Begeleider ook gekoppeld aan een cluster waarbij ze lesgevende taken 

hebben. De Intern begeleiders geven aan dit prettig te vinden omdat ze nog meer zicht 



krijgen in wat er in een cluster gebeurt. 

 

Een belangrijk aandachtspunt is het rekenonderwijs. De rekenresultaten zijn niet op het 

niveau dat verwacht mag worden van de populatie. De school plaatst hiervoor meerdere 

interventies zoals begeleiding van de leerkrachten, nieuwe methodiek en scholingen. 

 

De PMR vraagt om ook een volgende keer wanneer de Intern Begeleiders worden 

uitgenodigd om de leerresultaten van de school in kaart te brengen. 

 

5. Jaarplan MR 

 

6. Concept jaarplan 

 

7. Schoolgids 

De schoolgids wordt geaccordeerd door de MR. 

 

8. Vragenlijst Innovo 

Ron geeft toelichting op de tevredenheidsonderzoek die afgelopen schooljaar heeft 

plaatsgevonden. De school is tevreden met de resultaten. Aandachtspunten worden 

meegenomen. Een aandachtspunt voor school is het intensiveren van het contact tussen 

ouders en school. 

Afgesproken wordt dat de resultaten van dit onderzoek wordt gedeeld met alle ouders. 

 

9. Komende vergadering 

Komende vergadering wordt de OC gevraagd om de samenwerkingen tussen OC en MR te 

bespreken. 

 

 


