
Notulen 16-04-2019 
Aanwezig: Loes, Arjen,Priscilla,Petra, Manno( laatste deel) en Sandra ( notulen) 
 
Opening door Arjen 
 
Vaststellen agenda: 
Er worden door Priscilla nog 2 punten toegevoegd: 
Formatie en schoolplan 
 
Kennismaking nieuw MR lid 
Manno schuift  later aan en zal aanwezig zijn bij de MR vergaderingen dit schooljaar en zal 
met Arjen een afspraak maken om zich in te lezen rondom MR beleid. 
 
Notulen 05-03-2019 
Deze zijn goedgekeurd en kunnen op de website 
 
Ingekomen stukken: 

- op de vraag van BM onze evaluatiepunten rondom de pilot gedeeld leiderschap met 
hen te delen, is gedaan. We hebben van BM nog geen reactie gehad 

- MR regelement is aangepast en goedgekeurd cq vastgesteld. 
 
Mededelingen directie: 

- We hebben  komend schooljaar meer marge-uren. Deze zullen worden gebruikt om 
studiedagen in te plannen bij de piekmomenten in het schooljaar zoals Cito’s en 
rapport voorbereiding. Het vakantierooster wordt goedgekeurd Er is een overschot 
ingepland om in te kunnen zetten als we bijv.door ziekte van een l.k een groep naar 
huis moeten sturen. 

- Document PO-VO:   Nathalie en Ilona zijn bezig met het invullen wat er in welke 
periode plaatsvindt en wat dat inhoudt voor de ouders. Bij de volgende MR wordt dit 
document aangeleverd. 

- Kerstmis; de kerk gaat sluiten en komend schooljaar zal de viering waarschijnlijk niet 
in de kerk kunnen plaatsvinden.We gaan kijken naar een andere invulling waarbij 
onze identiteit voorop staat.Het is goed om daar de ouders in mee te nemen en dit 
onderwerp bespreekbaar te maken in een ouderpanel 

- Instroom kleuters: wij kunnen kleuters laten instromen vanaf 3 jaar en 10 maanden. 
Voorop blijft staan dat de  l.k de ontwikkeling van het kind centraal stelt en besluit of 
het kind daadwerkelijk kan versnellen. Dit zal bij het startgesprek vermeld worden.Dit 
aannamebeleid is een goede profilering voor de school. 

- PBS : Dit schooljaar is er gestart met het bekrachtigen van gewenst gedrag.We 
werken vanuit de 3 gekozen waarden: verantwoordelijkheid-respect-veiligheid. Na de 
meivakantie kunnen de kinderen individueel als voor de groep muntjes verdienen die 
worden ingezet voor leuke activiteiten. 

- Formatie: Er is een voorlopig plaatje gemaakt en woensdag 17 april worden de 
vacatures uitgezet om de formatie passend te maken. We streven ernaar om ouders 
ruim voor de vakantie op de hoogte te stellen. 



- Schoolplan: Priscilla stuurt ons het plan en geeft aan welke delen veranderd zijn. De 
MR zal dit lezen voor de komende MR vergadering 

 
Rondvraag: 
Arjen gaat naar de GMR vergadering van donderdag 9 mei. Hij zal een mailsturen ter 
bevestiging. 
Loes: Tip; stuur het voorlopig schooladvies enkele dagen naar de ouders om zo de emotie 
tijdens het gesprek te vermijden 
Priscilla geeft ons de data voor de MR vergaderingen voor het schooljaar 2019/20120 

 
 


