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Notulen MR vergadering 

 
      06-07-2017      

 

Aanwezig: 
OG: Jolanda, Karin, Merel, Marcel 
PG: Ellen, Els N, Gerrie ( notuliste), Erica, Els N 
Afgemeld : Barbera 
Genodigden: Leon, Marja Jansen (IB), Monique Tervoort (IB), Vincent van Tol (OV), Jeroen 
Nieuwenhuijs (OV) 
 
1. Opening 

Marcel heet iedereen welkom en opent de vergadering. Gerrie leest een gedicht: een droom die 

geen bedrog is.  Notulen 15 juni 2017 worden goedgekeurd.. 

 

2. Presentatie resultaten Cito door IB-ers Monique en Marja. 

Afgelopen schooljaar is er hard gewerkt aan het gaan naar een professionele lerende organisatie, 
waarbij de structuur veranderd is door een verticale verdeling van de groepen te maken over de 
beide IB-ers , het stappenplan van zorg is aangepast waarbij de driehoek ouder, kind en school van 
belang is, er is een cyclus van groepsbesprekingen en leerlingbesprekingen ingevoerd,  het 
programma ZIEN is ingevoerd om de sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen te volgen, een 
CITO-beleid is vastgesteld zodat alle leerkrachten de toetsen op dezelfde manier afnemen. Een 
zorgcoördinator is de toekomst, waardoor er meer taken bij de leerkracht komen te liggen. Bij de 
analyse van de CITO-resultaten van februari 2017 is er gekeken volgens het visgraatmodel: 
leermaterialen, leerling, leiding, leeromgeving, leerstof, leerkracht. Het vak begrijpend lezen was een 
puzzel en daar wordt nu extra op ingezet. Voor spelling wordt er gekeken of we de aanschaf van een 
nieuwe methode taal naar voren kunnen halen. Passend onderwijs voor leerlingen met speciale 
onderwijsvormen willen we optimaliseren, de cyclus van leerlingenzorg continueren en borgen. 
 
3. Oudervereniging 

Na onderling overleg is de begroting van de oudervereniging goedgekeurd. De financiële positie van 

de oudervereniging is verbeterd. Het leesbevorderingsproject Rode Draad wordt in het vervolg als 

cultuurbijdrage bestempeld. Er komt een nieuwe penningmeester. 

4. Directiemededelingen 

 Er komt een nieuwe versie van de Jaarplanner vanwege laatste wijzigingen (Koningsdag) 

 Avondvierdaagse valt in week van 17 juni, waarin vakantie is gepland. 

Avondvierdaagsecommissie gaat vragen om wijziging van datum avondvierdaagse.  

 Om een gelijk aantal woensdagen te krijgen voor de parttimers met een fte van 0,5 komt er 

een studiemiddag op de dinsdag. 

 De MR wordt gevraagd om feedback te geven op de schoolgids. 

 Het 10-stappenplan voor gedrag wordt zowel digitaal als op papier aangeleverd door Leon. 
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 Meer Primair gaat geen vervanging meer regelen vanuit het vervangingsfonds voor 

begrafenis, huwelijk. De scholen moeten zelf voor vervanging zorgen voor deze 

gelegenheden. Er zijn twee leerkrachten die die vervanging gaan regelen  voor De Brandaris. 

De MR heeft de intentie om samen met Leon een nog betere school neer te zetten. Beleid achter 

keuzes moet duidelijk zijn. De MR wil graag meedenken, daarom wil de MR haar kennis  vergroten, 

zodat er een wettelijk kader ontstaat voor de taken van de MR.   

Leon verlaat de vergadering 

De verdeling van de rollen binnen de MR voor schooljaar 2017-2018 is als volgt: Voorzitter: Marcel; 

vicevoorzitter/secretaris Els R./Gerrie; penningmeester: Merel; notulist: Gerrie. Doelstellingen van de 

MR voor het schooljaar 2017-2018 moeten duidelijk worden vastgesteld. 

Marcel en Jolanda zullen naar de schoolgids voor komend schooljaar kijken en Leon feedback geven.  

5. Rondvraag 

 Karin gaat stoppen met de MR. 

 Jolanda is lid van de GMR én lid van de MR 

Actiepunten: 

 Leon stuurt het 10-stappenplan gedrag zowel digitaal als op papier. 

 Leon print de gegevens van de individuele leerling uit, zodat deze ze op de 1e schooldag mee 

naar huis kan nemen om die door zijn/haar ouders/verzorgers kan laten controleren. Zo kan 

Parnassys weer up-to-date gemaakt worden en kan algemene informatie op deze manier 

verstuurd worden (van 15-6).  

 Leon doet steeds een oproep in de Nieuwsbrief aan de ouders/verzorgers om te controleren 

of de leerlinggegevens in Parnassys nog kloppen 

  

Leon doet steeds een oproep in de Nieuwsbrief aan de ouders/verzorgers om te controleren of de 

leerlinggegevens in Parnassys nog kloppen (van 15-6). 

  

De vergadering wordt gesloten. Volgende vergadering is 25-09-2017. 
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