
21 september  2022 MR startvergadering 

Aanwezig: Joost, Anne, Doortje, Saskia, Linda, Peter, Suzanne, Trainer Ronald Berentsen 

Notulist: Suzanne 

 

Voorstelrondje: We stellen ons allemaal voor. 

 

Waarom zit je in de MR? Iedereen geeft antwoord op deze vraag. 

We benoemen van onszelf. Wat is mijn: 

• Top  

• Kracht 

• Onmacht 

• Macht 

• Verwacht 

Evaluatiepunten: samen afgelopen jaar geëvalueerd. 

 

Vooruitkijken: 

• Samenwerking met Raymond: veiligheid. 

• Speerpunten van de MR 

 

Speerpunten MR: 

1. Passend onderwijs: 

We bepalen wat onze definitie van passend onderwijs is. Beheerst de gehele groep. Waar ligt de MR 

rol- hoever kunnen we gaan. Wordt dit toegepast op school? Instemming. We hebben recht op 

informatie. Tot hoever willen we gaan tot evaluatie met passend onderwijs. Wat willen we met de 

kaarten? Klopt dit wel? Moeten we dit blijven volgen? Kaarten bespreken in klein clubje. Misschien 

met KC-er erbij. We willen samen met KC-er mee te denken. Dus goed nadenken met welke aanpak 

we dit gesprek aandragen. We denken dat het belangrijk is om met de gehele MR de kaarten te 

volgen en te bekijken of we dit doen wat we zeggen wat we doen. Wanneer stoppen we dan met dit 

punt? Raymond de vraag stellen: Werken de kwaliteitskaarten? Waar blijkt dat uit? Mag ik de 

cijfers/informatie? Wat is het effect geweest? Waar blijkt dat uit? We willen als MR monitoren wat 

de resultaten zijn en of dit voldoende wordt geborgd. 

We moeten de vragen beantwoorden: Waar begint die? Waar is de activiteit? Waar stopt hij? Hoe 

informeer ik de achterban. 

Behoudt max. 3 of 4 speerpunten als MR. Anders te veel. Er kunnen nog wel werkgroepen naast. 

Begin met de activiteit. En wat is hierin het effect? En hoe zien we dat dan terug? 

 



2. Communicatie: 

Achterban, zowel ouders en personeel informeren naar en van MR.  

De juiste input krijgen van onze achterban om de kwaliteit van ons onderwijs beter te maken.  

 

3. Speerpunt HPO 

HPO vinden we belangrijk. En volgende vergadering bekijken we welk onderdeel we hiervan op gaan 

pakken. HPO an zich is een te groot onderdeel. 

 

Verdere punten: 

• Dalend Leerling aantal: We bespreken het punt van daling leerlingen aantal op OBS 

Koolhoven. Dit punt aanhalen bij het Formatieplan. 

• Ouderbijdrage 

• Arbo en ? 

 

Agenda vergadering: 

Data plannen MR: Anne en Suzanne 

Graag vast nadenken voor rolverdeling en over je in welke werkgroep je wilt. 

 

Open huis: 

Alle materialen zijn geregeld en binnen. 

16.30 – 19.00 

Volgorde: 

16.30 – 17.30 Linda en Suzanne 

17.30 - 18.00 Saskia 

18.00 – 19.00 Anne  

Peter schuift aan waar kan. 

Doortje ruimt kraampje op. 

 

Rondvraag: 

Peter: wanneer instemmen voor schoolgids. Dat doen we in de volgende vergadering. 

Vragen/opmerkingen via QenA terug koppelen aan Raymond.  

We sluiten de vergadering om 21.45 uur 


