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MR vergadering Agenda 

Datum Donderdag 12 april 2018 

Aanvang 19.30 uur – 21.00 uur 

Plaats ’t Bossche Hart 

 

 

1. Opening 

Om 19.30 uur 

 

 

2. Notulen vorig overleg 

8 maart 2018. 

Deze worden ongewijzigd vastgesteld. 

 

 

3. Mededelingen vanuit school 

a. “Vinger aan de pols”: pesten en “klimaat”, verkeersveiligheid, 

ouderbetrokkenheid. 

Over pesten en klimaat is niets te melden! 

Het 2-jaarlijkse project Streetwise is gewijzigd, waarbij per leeftijdsgroep 

aandacht is besteed aan specifieke onderwerpen in het verkeer.  

Onlangs is het theoretisch en praktisch verkeersexamen geweest. Het theorie-

examen is helaas door 1 leerling niet gehaald. Het praktijkexamen hebben alle 

leerlingen foutloos afgelegd!!! 

Op 28 juni staat het dode hoekproject gepland. 

Ouderbetrokkenheid wordt van de agenda gehaald, omdat dit geen actiepunt 

meer is. 

b. Formatie. 

Zie tevens notulen 8 maart 2018. 

Uit de formatie blijkt dat er iets minder dan 4 dagen ruimte is vanuit de begroting, 

maar er zijn effectief wel 4 volle dagen in te vullen. Vanuit mobiliteit hebben er 2 

kandidaten gesolliciteerd, die samen meer dan 4 dagen werken. De kandidaten 

voldoen aan de profielen en zullen een aanstelling krijgen. Hoewel hun 

werktijdfactoren te hoog zijn ten opzichte van e formatie, heeft de stichting 

akkoord gegeven op de aanstellingen met het oog op de groei van de school. 

Waarschijnlijk wordt 1 vacature ingevuld in een kleutergroep met Joselien en 1 

vacature in de middenbouw met Helma. 

Vervolgens dient er op 5 dagen invulling gevonden te worden voor o.a. 

ouderschaps-, studieverloven. Er wordt getracht juf Ellen aan te nemen voor de 

flexpool, zodat zij vanuit de flexpool ingezet kan worden. Dit wordt gedaan om 

binnen de school zoveel mogelijk dezelfde leraren te behouden. 

c. Scholenbezoek. 

De volgende punten zijn besproken: 

 Opbrengsten: Er zijn enkele groepen die op een vakgebied een 

lagere score dan gemiddeld hebben. Voor de diverse groepen zijn 

dit andere vakgebieden (werkwoordspelling groep 7 en 8, technisch 

lezen groep 2 en 4, rekenen groep 3 en 6, spelling groep 5a). De 

scores en oplossingen zijn met het team besproken. De scores zijn 

over het algemeen goed. 

 Passend onderwijs: de 3-stromen methodiek gaat veranderen naar 

onderwijs-op-maat. Dat is beleid van de stichting. Hierbij wordt er 

nog meer gekeken naar welke lesbehoefte een kind heeft. 

 Clustervorming: de stichting stelt per cluster € 50.000 ter 

beschikking om te ondersteunen bij het halen van de doelen. 

 Privacywetgeving: de stichting heeft een protocol opgesteld naar 

aanleiding van de AVG die per 25 mei 2018 ingaat. De gevolgen van 

deze wetgeving zijn toegelicht. 

 Formatie (en de complexiteit daarvan): zie 3b. 
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 Wetenschap en techniek: Gesproken is over het in te richten lokaal. 

In overleg met de stichting bleek het verbouwen en inrichten van 

het lokaal in de meivakantie iets te ambitieus. Er is een 

constructeursbureau aangesteld die de situatie heeft beoordeeld, de 

nodige berekeningen heeft gemaakt en een stappenplan heeft 

opgesteld. Als eigenaar zal de gemeente gekend moeten worden in 

de aanpassingen. Het lokaal zal nu in de zomervakantie worden 

verbouwd en ingericht. 

 

 

4. MR 

a. Jaarplan / schooldoelen (follow-up). 

De schooldoelen in het jaarplan zijn grotendeels behaald of onderhanden. Er is al 

veel bereikt. De volgende doelen zijn nog niet behaald en worden doorgeschoven 

naar het volgende schooljaar: 

 Rekencoördinator Mariska: cursus werd niet gegeven vanwege te 

weinig aanmeldingen. 

 Digitaal rapport: doelstelling voor 1e rapport schooljaar 2018/2019. 

Er wordt gedacht aan een soort portfolio wat de gehele 

schoolloopbaan meegaat en waar kinderen zelf bijvoorbeeld werkjes 

aan toe kunnen voegen. 

 Gezonde school: er is een subsidieaanvraag gedaan. Met deze 

subsidie kan bijvoorbeeld personeel bekostigd worden die dit 

project verder vorm kunnen geven. 

 IKC (Integraal Kind Centrum): er dienen nog enkele stappen gezet 

te worden om te voldoen aan IKC.  

b. Herstructurering schooldirectie (follow-up). 

Agendapunt wordt hernoemd naar Clustervorming. 

Zie verder de passage bij Scholenbezoek. 

c. Opbrengsten. 

Zie de passage bij Scholenbezoek. 

 

5. Rondvraag 

Niels vraagt aan Jan of de leerlingen aan de urenverplichting voldoen nu er voor de 3e 

keer gestaakt wordt. Jan geeft aan dat de leerlingen nog binnen de normeringen 

vallen, omdat er 1 studiedag is geannuleerd. 

 

 

6. Sluiting 

Om 21:00 uur. 

 

 

 

 

Overige vergaderingen 

7 juni ‘18 

 


