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In het eerste kwartaal van 2018 zijn er twee vergaderingen geweest van de MR. 

Hierin zijn de volgende onderwerpen besproken: 

- Er zijn nieuwe afspraken gemaakt met de OR over uitgaven buiten de begroting. De OR 

heeft 1500 euro spelingsruimte. Bij een investering boven de 1000 euro worden 3 offertes 

opgevraagd. De afspraak is aangescherpt vanwege gemaakt kosten voor de 

zomervakantie. 

- Vanuit de MR zal Mounir aansluiten bij de vergaderingen van de OR. 

- Vanwege uitvallen van vergaderingen is gekeken of er onderwerpen uit de jaarkalender 

nog in de jaarkalender van 2018 moeten worden opgenomen. 

- Het formatie overzicht is besproken. Het aantal kinderen bepaalt een groot deel van de 

begroting. Er is gesproken over een klassenassistent voor groep 3 vanwege de volle 

klassen. Directeur heeft aangegeven dat de ruimte die er is maar een keer besteed kan 

worden en vooral overweegt om ambulante hulp aan te stellen bij zorgleerlingen. Vanuit 

docenten wordt aangegeven dat de normjaartaak ervoor zogt dat het druk is. Maar dat er 

ook verbetering in zit de afgelopen jaren om noodzakelijke taken op te nemen in de 

normjaartaak. 

- Op gebied van tablets in de klas aanschaffen is er eindelijk duidelijk geworden dat de 

school deze ook bij een andere leverancier mag aanschaffen. Dit is inmiddels gedaan. 

- Naschools aanbod op woensdagmiddag is gestart. 

- Na het vertrek van Suzanne, neemt Lisette samen met Evelijn de rol van secretaris op 

zich. Akim zal de rest van dit schooljaar het voorzitterschap op zich nemen en Carlo blijft 

in de GMR. Bij vertrek van Carlo einde schooljaar zal dit anders moeten worden ingevuld. 

- Er is een enquete uitgegaan over ouderbetrokkenheid. Vervolgens zal er een gesprek 

worden gehouden met ouders. 

- Er wordt een afspraak gemaakt dat klachten van ouders in de MR zullen worden 

besproken. 

- Vanuit het jaarplan is er een studiedag geweest (8 maart) waarin docenten gezamenlijk 

hebben bepaald wat er goed gaat en beter kan en acties hebben benoemd. Een voorbeeld 

hiervan is de meting van de performance van de IB’ ers. Leerkrachten worden gemeten en 

IB’ ers niet. 

- De resultaten van de M-toetsen Cito worden besproken en de school is tevreden met het 

resultaat. 

- Er wordt gesproken over de vele nieuwe leerkrachten op school en of deze goed zijn 

geland op de school. Directeur heeft aangegeven dat er een inwerkplan en extra 

begeleiding is voor nieuwe leerkrachten en ook vanuit SCOH. Directeur geeft aan dat hij 

tevreden is over het proces en dat ze opgenomen zijn in de groep. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 


