
    Notulen MR-vergadering 14 januari 2020 

 
Aanwezig: 
Oudergeleding MR: Sergio en  Ellen 
Teamleden MR: Margo, Joke 
Voorzitter: Sergio 
Notulist: Joke 
Directie: Rob 
Afwezig met afmelding: Suzanne en Laurien 

 

 
Agenda: 
 
 

1) Opening 

De voorgestelde data van de vergaderingen blijven staan dinsdag 24/3 om 19.00 u. en 
dinsdag 9/6  van 7.00 tot 8.30 u. ‘s morgens! Met ontbijt!  

2) Notulen vorige MR-vergadering  

Notulen zijn goedgekeurd. 

3) Vaststellen agenda 

Geen extra punten. 

Werving nieuwe MR-leden. 

4) Directie mededelingen  
-      Staking 30 en 31 januari.  
 
Het bestuur staat achter de staking. Donderdag gaat het team  overleggen wat we 
gaan doen op die dagen: nadenen over een noodplan (waar zijn wij mee 
geholpen?) en/of naar de Dam. Rob gaat a.s. donderdag naar een bijeenkomst 
voor schoolleiders om te overleggen over het noodplan.  
 
- Gesprekmomenten met ouders:  

De ‘Boom-toetsen’ worden op een later  moment in het jaar afgenomen (dan de 
vroegere CITO-toetsen. De maartgesprekken worden daardoor facultatief (er zijn 
nog geen uitslagen). En aan het eind van het schooljaar vinden dan de vaste 
gesprekken met o.a. de toetsgegevens plaats.   

- NRO Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs.  



Dit rapport geeft inzicht in de onderwijsloopbaan van onze basisschoolleerlingen. 
Hierbij wordt ingegaan op de schoolloopbaan van de leerlingen gedurende het 
primair onderwijs en het voortgezet onderwijs. Het rapport geeft een beeld van 
hoe goed onze leerlingen het doen vergeleken met vergelijkbare scholen 
Daarnaast wordt onze school vergeleken met het landelijke gemiddelde. Onze 
middelbare-school-adviezen liggen boven het gemiddelde van vergelijkbare 
scholen. Na drie jaar voortgezet onderwijs klopt ons advies  in 85% van de 
gevallen. Het advies is goed en betrouwbaar. 

 
5) Actiepunten 

         
       Bevoegdheden MR inplannen op de agenda (w.o. het bekijken van de schoolgids) 
        De volgende aanpassingen worden door Rob gedaan in de schoolgids: 

a. Privacy: bladzijde 19 
b. Ouderbijdrage: bladzijde 23 

        
      We nemen het jaarplan 2020-2021 door en geven de stand van zaken (bij elke 

vergadering).  
- Ontwikkelplan op school beperken we door het tekort aan leerkrachten en de 

werkdruk. 
- Werkdrukverminderingsgelden worden goed ingezet. Leerkrachten ervaren 

verlichting van de werkdruk door de inzet van Katja, Petra en Sabine. 
- Verbeterplan voor groep 8 – er wordt wekelijks met kinderen gewerkt aan taal- 

en rekenonderdelen.   
- Voorschool: VVE-coördinator heeft contact met de PSZ en voorscholen in de 

buurt en deel folders uit.  
- Davinci: Maakdagen worden gekoppeld aan het thema van Davinci.  

  
            Ellen heeft onderbouwingen aan de gemeente gegeven over: 

- Het voetbalveld van de BB verdelen in een voetbal- en een basketbalgedeelte. 
Ellen heeft een plan gemaakt en dat krijgt steun van school en van de MR. Ze 
gaat hiermee verder met de gemeente.  

- De viezigheid in de struiken bij het veldje. Ellen neemt verder contact op met 
de groenvoorziening.  

 
  

6) Veiligheidsplan 
 
De incidentenregistratie kan gebundeld uit Parnassys worden gefilterd. Deze kan 
ingezien worden. Rob past dit aan in het veiligheidsplan.  
 

7) GMR-mededelingen 

             Geen 

8) Ouders erbij betrekken: Wat gaan we uitvragen? 
 



       We komen tot de volgende acties: 

- In de nieuwsbrief voorafgaand aan een nieuw Davinci-thema voor de onder-, 
midden- of bovenbouw schrijft Josien een stukje over het thema en doet een 
oproep aan ouders voor: materiaal, uitleg of presentaties. Ook voorafgaand 
aan de maakdagen proberen we ouders  op deze manier te betrekken en een 
meerwaarde te geven aan het onderwerp.  Joke vraagt Josien. 

- In de laatste week van februari gaan Joke, Suzanne en Sergio een flap-over 
maken met verschillende thema’s voor ouderbijeenkomsten. De eerste week 
van maart gaat Sergio met MR-leden bij het bord staan om ouders de 
gelegenheid te geven om hun voorkeur voor thema’s te noteren en eventueel 
aan te vullen.  
 

9) Wvttk 
 

10) Rondvraag 
 
geen 

Actiepunten  Wie Status 
Uitbreiding van onderzoek van speelpleingedrag 
naar midden- en bovenbouw door upva-studenten 

Suzanne Loopt 

Opruimactie in struiken bij plein door gemeente 
Vraag naar het plaatsen van basketbalpalen bij de 
gemeente 

Ellen 
Overleg met de 
gemeente en met de 
groenvoorziening.   

Loopt 

Schoolplan: op de hoogte blijven Punten op laatste 
vergadering: Sergio 

 
 

Kaart voor Laurien namens de MR Joke  

Aanpassen van de schoolgids op twee punten Rob  
 

Jaarplan 2020-2021 Punt volgende 
vergadering. 

 

Veiligheidsplan aanpassen op incidentenregistratie.  Rob  

Nieuwbrief met oproep voorouders bij een nieuw 
Davinci- of maakthema. Josien inlichten.  

Joke  

Laatste week februari: flap-over met thema’s  
Eerste week maart: bij in ingang staan met het bord 

Suzanne. Joke, Sergio 
Sergio, Joke……. 

 

Werving MR leden Sergio: agendapunt  

 

 

 
 
 

 

Volgende vergadering dinsdag 24 maart 19.00 u.  



De verwijzingen naar de bevoegdheden hieronder zijn naar het Reglement voor de 

medezeggenschapsraad en is gebaseerd op de wettekst in de Wet Medezeggenschap op Scholen 

(WMS). 

  

Regeling / beleidsplan 
  

Bevoegdheid Reglement Actie 

1.Onderwijskundigbeleid          
Strategisch Beleidsplan 
ASKO (2019-2023) 

Ter kennis name Art 8 lid 2 onder a Directie 

Jaarplan (=jaarlijkse 
uitwerking schoolplan) 

MR instemmingsrecht Art. 10 b Directie  

Schoolgids MR OG instemmingsrecht Art. 13 g Directie 
Zorgplan  MR instemmingsrecht Art. 10 b     Directie/IB’er 
Schoolondersteuningsprofi
el (SOP) 

MR adviesrecht Art. 11 d Directie/IB’er 

        
2. Personeel en formatie          
Schoolformatieplan  MR PG instemmingsrecht Art. 12 b Directie 
Scholingsplan  MR PG instemmingsrecht Art. 12 c Directie 
Taakverdeling  MR PG instemmingsrecht Art. 12 h Directie 
Werktijdenregeling  MR PG instemmingsrecht Art. 12 f Directie 
Aanstelling/ontslag 
personeel  

MR adviesrecht Art. 11 h Directie 

Beloningsbeleid  MR PG instemmingsrecht Art. 12 i Directie 
gesprekkencyclus MR PG instemmingsrecht Art. 12 i     Directie 
        
3. Arbo-beleid          
Veiligheid en gezondheid  MR instemmingsrecht Art. 10 e Directie 
Ziekte, verzuim en re-
integratie  

MR PG instemmingsrecht Art. 12 k      Directie 

        
4. Financiën       
Meerjarig Financieel beleid  MR adviesrecht Art. 11 b Directie 
Jaarlijkse toezending 
begroting  

Ter kennisname Art. 8 lid 2 onder a   

Bekostingingsinformatie 
(inkomsten via overheid) 

Ter kennisname (vóór 1-5) Art. 8 lid 2 onder b     Directie 

        
5. Medezeggen schap       
MR jaarverslag  MR verplichting Art. 7 lid 3     MR leden 
        
6. Overige zaken          
Jaarverslag bevoegd gezag  Ter kennisname (vóór 1-7) Art. 8 lid 2 onder c Directie 
Basisgegevens beleid  Ter kennisname (begin 

schooljaar) 
Art. 8 lid 2 onder h Directie 

Taken ouders  MR Instemmingsrecht Art. 10 d Directie 
Vakantieregeling  MR adviesrecht Art. 11 l      Directie 
        

  

  

  

 


