
MR 

Notulen MR vergadering 9 oktober 2017 

Aanwezig: Erik (Voorzitter), Yvonne, Leonie, Jacintha, Afke, Coos, Freerk en Nienke (Notulist) 

1. Opening:  

 

Erik opent de vergadering om 20.10 uur en stelt voor i.v.m. de eindtijd van 21.30 uur de 

belangrijkste punten eerst te behandelen. De agenda wordt aangepast.  

 

2. Mededelingen/ ingekomen stukken: 

 

- Mededeling vanuit de GMR: Afke 

- Tijdens de GMR is er gesproken over AST en pauzes. De pauzes worden op elke school weer 

anders opgelost: er worden vrijwilligers ingezet, oude TSO mensen of ambulante mensen die 

pleindienst lopen. Deze informatie wordt meegenomen in de groep die bezig is met 

AST/Pauzes. 

 

- Ingekomen stukken: Jacintha 

 

- Er wordt door de GMR weer een basiscursus  aangeboden voor nieuwe leden of zittende leden 

van de MR. De nieuwe leden worden hierover op de hoogte gebracht. De datum is nog niet 

bekend.  

 

- Tijdschrift ”Onze school”: er staat een artikel in over nieuwe MR-leden. Verschillende tips 

worden gegeven. 

 

- Tijdschrift Info MR: Er staat een artikel in over de MR en de Arbowet en over verandering van 

de wet. Twee artikelen worden uitgedeeld. 

 

- Ook staat er een artikel over een kindcentrum in. Dit is ook interessant om te lezen. Op onze 

school hebben we een BSO, maar de school en de BSO zijn twee organisaties in één gebouw. 

Er liggen geen plannen om dat te integreren.  

 

- De tijdschriften liggen op de gebruikelijke plek ter inzage.  

 

 

3. Terugblik: 

- Notulen 12 september 2017: 

- Evaluatie doelstellingen: 

1. Methode Engels: Groove me. 

2. NT2: Nederlands als tweede taal. 

 

4. Thema’s: 

- Jaarpresentatie/ jaarverslag MR: 

- Jaarverslag MR: Goedgekeurd. Erik presenteert donderdag 12 oktober om 20.00 uur het 

jaarverslag aan de ouders. Er is helaas geen spreker die deze avond zal verrijken.  



- Het jaarverslag wordt door Jacintha op de website geplaatst. 

- Jacintha nodigt de aftredende MR- leden uit. Deze treden officieel 20 oktober af.  

- Bianca Sprenkeling wordt als nieuw lid van de oudergeleding ook uitgenodigd. 

- Laura Wielsma wordt nieuw lid van de personeelsgeleding. Karlien treedt af.  

 

- Verkiezingen: 

- Er zal een verkiezing plaatsvinden.  

- Er hebben zich vier kandidaten aangemeld.  

- De kandidaten worden gevraagd zich in de Valkinfo van 19 oktober voor te stellen: Wie ze 

zijn, een foto en een korte motivatie waarom ze in de MR willen. 

- Stemmen: voorstel om 3 dagen te kunnen stemmen. 7,8 en 9 november van 8.15 uur tot 8.30 

uur en 14.00 uur tot 14.15 uur.  

- Er wordt een verkiezingscommissie gevormd door Freerk en Nienke. 

 

- Jaarplan:  

- Erik 

1. Blz. 5: Belangrijk ontwikkelpunt:  moet ’16-’17 zijn.  

2. Hebben alle tabellen en grafieken betrekking op afgelopen schooljaar? Ja, de 

gegevens gaan over afgelopen schooljaar. 

3. Blz. 5: Parnassys geeft eindeloze mogelijkheden? Ja, Parnassys geeft meer 

mogelijkheden tot analyse van leerling gegevens en communicatie. 

4. Is het mogelijk om de methodes bij naam te noemen? Ja, dit geeft meer duidelijkheid. 

5. Er wordt verwezen naar andere plannen? Ja, dit gebeurt om herhaling te voorkomen. 

Het zijn openbare stukken, die men kan inzien.  

6. Wat houdt een schoolondersteuningsprofiel in? Het samenwerkingsverband 

Noordenveld-Groningen is voor een groot deel universeel. Het school eigen stuk staat 

in dit profiel.  

7. Blz.12: Inspectierapport. Welke verbeterpunten? De aanbevelingen van de inspectie 

(2013) komen ieder jaar terug in het jaarverslag. 

8. Begroting: Komen we uit op een negatief saldo? Ja, ieder jaar teert Opon in. Opon 

heeft gelukkig de ruimte om de tekorten te kunnen oplossen. 

 

- Yvonne 

1. Punt 4.3: oud-leerlingen stromen op? We zijn ons bewust dat verwijzingen 

ambitieuzer mogen zijn. We werken binnen Opon met “de plaatsingswijzer” + advies 

van de leerkracht. De normering komt van het voortgezet onderwijs, misschien is deze 

wat te veilig. De plaatsingswijzer is i.p.v. de CITO eindtoets. Deze wordt gebaseerd op 

andere toetsgegevens.   

 

- AST: 

Het stuk dat geschreven is voor de ouders n.a.v. de enquête, is nog niet naar wens. 

Jacintha past na overleg het stukje aan. Het stuk vraagt om toelichting. Coos schrijft 

een reactie van de directie. Freerk benadrukt dat het belangrijk is om alle 

aandachtspunten goed te bespreken. We spreken af dat ze terugkomen als 

agendapunten op de vergaderingen.   

 



- Taakverdeling MR: 

Wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering. 

 

- Plein/ keuken: 

Geen bijzonderheden 

 

5. Agendapunten volgende vergadering: 

- Verkiezingen 

- Taakverdeling MR. 

- Ouder participatie 

- AST 

- Enquête AST 

 

6. Actiepunten: 

- Freerk en Nienke vormen samen de verkiezingscommissie.  

- Voor 18 oktober moeten de stukjes van de kandidaten ingeleverd worden. Deze worden 

19 oktober in de valkinfo geplaatst. Erik informeert de kandidaten hierover.  

- 7,8, en 9 november vinden de verkiezingen plaats 

- Jacintha herschrijft het stuk over de enquête AST. 

- Coos schrijft een reactie namens de directie op dit stuk.  

- Erik presenteert donderdag 12 oktober het jaarverslag van de MR.  

- Jacintha plaatst het jaarverslag MR op de site 

 

7. W.v.t.t.k./ Rondvraag/ Sluiting 

- Erik sluit de vergadering om 21.37 uur.  


