
Agenda MR vergadering 23 september 2019  
Start 19.30 u   
  

1. Notulen  
 
       Vastgesteld.  
      Worden voortaan meteen zo snel mogelijk na de vergadering verstuurd, zodat ieders op- en/of      
      aanmerkingen verwerkt worden alvorens de notulen op de website geplaatst gaan worden. 
  
2. Nieuwe MR leden / directie introduceren   
 
       Voorstelronde heeft plaatsgevonden. 
 
3. Kiezen van en nieuwe secretaris uit de personeelsgelding van de MR en data plannen     
 
      MR vergaderingen dit schooljaar  

 
2 MR leden notuleren gezamenlijk. Deze worden nagelezen en waar nodig aangevuld en 
verstuurd naar alle leden van de MR.  
Op SharePoint staat het activiteitenschema: in november komt het punt begroting erbij.  
In juni op agenda: Sinterklaas.  
De agenda en de bijbehorende stukken worden een week voor aanvang van de nieuwe MR- 
bijeenkomst verstuurd aan alle leden van de MR.  

 
De vergaderingen zullen om en om op de maandag en donderdag gehouden worden.  
Volgende data zijn vastgelegd: 

- Donderdag 14 november 19.30 uur  
- Maandag 13 januari 19.30 uur  
- Maandag  9 maart 19.30 uur  
- Donderdag 28 mei 19.30 uur 
- Donderdag 2 juli 19.30 uur  

 
4. Punten directie   

 Schoolplan 2019 - 2023  
 

Schoolondernemingsplan wordt opnieuw verstuurd naar alle leden van de MR. Op de 
volgende vergadering is er ruimte om hier vragen over te stellen.  
 
 Communicatieplan   
 
Contact naar ouders kan verwarrend zijn door vele communicatiemiddelen is informatie lastig 
terug te vinden voor ouders  
Ook staat vastgesteld dat er in de Parro, zo mogelijk,  wekelijks informatie wordt verstuurd, 
leuke momenten en onderwijsinhoudelijke informatie. Dit wordt soms niet voldoende 
nagestreefd en wordt qua haalbaarheid in het team besproken. 
Ook is eenduidige communicatie wenselijk. (nu gebruik van meerdere kanalen) 
 
Resultaten delen via  Parnassys, wat zijn de Fectio afspraken hierover? Ouders zouden meer 
inzage willen in resultaten van hun kind(eren). Welke functies open zetten en welke gesloten 



houden? Is het mogelijk om alle belangrijke documenten in Parnassys bij elkaar in te zien en 
niet meer via de mail?   
Hier wordt informatie over ingewonnen wat de afspraken zijn binnen Fectio en wordt 
besproken in het team. 
Deze informatie ook duidelijk communiceren naar ouders.   
 
Jaarplan 2019 –2020  
 
Zie aantekeningen overkoepelend doelstellingen jaarplan.  

 

 Doelstellingen jaarplan 2019-2020  

 
Toevoegen punt ouderbetrokkenheid.  
Er is toelichting over doelstellingen.   
Informatie naar ouders over niveaugroepen anders formuleren, omdat ouders nu meer het 
idee hebben dat het alleen bestaat uit drie niveaus, terwijl het altijd een lopend proces is door 
je EDI les.  
Explicieter communiceren dat er meer wordt gekeken naar de individuele behoeften van een 
kind. Punt opnemen in de info naar ouders.  
Nieuwe Visie over de meergroep wordt geformuleerd vanuit netwerk-bijeenkomsten binnen 
Fectio.  
Nieuwe PLG Kijk onderbouwleerkrachten, de PLG begr lezen en spelling blijven nog bestaan. 
Succescriteria – doelstelling drie – de activiteiten moeten worden geformuleerd als 
doel/succescriteria.  
Doelstelling vijf:de Visie wordt herijkt: Wat willen we en hoe staan we er nu voor en wat 
willen we uitdragen naar ouders. 

 
 Vergaderschema 2019-2020  

 
Geen toelichtingen.  
 
 Nascholingsplan 2019-2020  
 
Scholing voor het gehele team over het implementeren van het rekenen met de nieuwe 
methode Pluspunt is ook al gestart. Verder individuele aanvragen voor nascholing. 
 

5. Financiële planning   
Er zijn hier nog gesprekken over, dus eventuele opmerkingen komen in de volgende 
vergadering.  

 
6. Evaluatie startgesprekken  

Positieve ervaringen – vragen vooraf voor de kinderen, zodat zij voorbereid het gesprek in 
kunnen gaan, werden positief ervaren.  Waar willen ze aan werken etc.  
Dit is in de hogere groepen makkelijker en vanaf groep zes even communiceren naar ouders, 
zodat ouders ook in gesprek kunnen met de kinderen en dat zij er vooraf over na kunnen 
denken.  

 
 
 



 
7. Cursus MR voor nieuwe leden  
 

Facultatief voor ouders / verplicht voor leerkrachten.  
Mogelijkheid van deze cursus is benoemd in de MR groep.  
 

8. Plan van aanpak RI en E(voortgang)   
             Dit wordt opgepakt door 1 MR lid en 1 teamlid 

 
 

9. Punten OV    
Begroting  instemmingsrecht  Vragen over waar de extra kosten van de kleine verhoging 
van ouderbijdrage nodig zijn, omdat hierover niets staat in de begroting.  
Er wordt wel akkoord gegeven, wel zien we graag even een toelichting op de verhoging.  
 
Overleg over de aanschaf coöperatieve spellen. Er is namelijk al aangeschaft uit ander 
financieel potje. Kan dit budget aan iets anders besteed worden?  
 
Sinterklaas: Sinterklaas journaal heeft aangegeven alleen gebruik te maken van roetveeg- 
pieten. School geeft aan altijd de lijn van het Sinterklaas-journaal te volgen.  
Sint lijkt nu hierin leidend.  
MR neemt standpunt in dat er alleen roetveeg-pieten moeten komen op de Sinterklaasviering. 
Dit moet naar de OV extra benadrukt worden. 
 

10. Punten GMR  
Stukken 10- tot 14- jarigen pilot-onderwijs. 
Volgende bijeenkomst wordt hier meer over toegelicht.  

   
11. Post   

Niet van toepassing. 
 

12. Rondvraag   
Geen rondvragen.  

 
Tot en met punt 6 is directie aanwezig geweest 
 
 
Nieuwe vergaderpunten volgende vergadering:  
- Schoolgids / Scholen op de kaart.  
- Instemming of advies-punten?  
 

 


