
MR vergadering 12 juni 

Aanwezig: Jolanda van de Konijnenburg, Lisette Havekes, Herman van Reine, Akim 

Wildemans, Mounir Souirti, Raghenie Schotvanger 

Notulist: Evelijn Warning 

 

1. Opening 

2. Notulen en actielijst 

Het douchen na de gym wordt nog even kort toegelicht. 

Het vervangingsbeleid wordt besproken omdat dit tijdens de studiedag in het team is 

besproken. 

3. OR financiën 

De begroting van de OR wordt door de penningmeester uitgelegd en besproken. De 

Oudergeleding van de MR stemt in. 

4. Jaarplan 2019-2020/ 

5. Jaarverslag 

Deze twee punten worden gecombineerd besproken. Aan het schoolplan wordt nog 

gewerkt. Binnen de school zorgen de specialisten nog voor aanvullingen. 

Waarschijnlijk is dit midden juni klaar. Uit het schoolplan wordt het jaarplan 

samengesteld. De MR zal het plan per mail ontvangen en kan dan ook per mail een 

reactie geven. 

Over het jaarverslag licht Herman het een en ander toe. De gesprekscyclus zoals die 

door het SCOH wordt omschreven wordt besproken. 

 

6. Werkverdelingsplan 

Dit jaar is er inhoudelijk weinig veranderd. Het team heeft dit op de studiedag 

besproken en er konden vragen worden gesteld. De teamleden van de MR stemmen 

hiermee in. 

Er worden nog wat opmerkingen gemaakt die in de toekomst misschien meegenomen 

kunnen worden. Voorstel: mogelijkheid tot oudergesprek met de gymleerkracht tijdens 

de 10 minutengesprekken. Dit is al eens eerder als optie geweest, toen werd er geen 

gebruik van gemaakt. Misschien is het wel een idee dat de gymleerkracht, net als de 

groepsleerkrachten, een informatieavond hebben over het beleid rondom de gym, 

welke sporten worden er aangeboden enz. 

7. Werkdrukgeld 



Dit punt is tegelijkertijd besproken met het werkverdelingsplan.  

 

8. Schoolgids 2019-2020 

Er zijn wat opmerkingen vanuit de MR: 

De RT uren van Nelly staan niet/niet goed vernoemd. 

Hoe vaak wordt de gele kaart regeling toegepast en heeft dit effect? De kaart wordt 

door leerlingen en ouders serieus genomen. Het gaat om bewustwording van gedrag. 

Als het nodig is worden er ook instanties van buiten de school bij betrokken. Alles is 

er op gericht om het kind te helpen. 

De 3-6-9-12 regeling wordt besproken. 

9. Ouderbetrokkenheid enquête 

De enquête wordt  besproken. Het resultaat zal worden teruggekoppeld aan de ouders. 

Social Schools wordt positief gewaardeerd. Het komende jaar gaat de school 

gebruiken om het gebruik te verfijnen. 

10. Eerste vergadering 2019-2020 

De eerste vergadering in het schooljaar is woensdag 25 september. 

11. Rondvraag 

Er zijn geen rondvragen 

 


