
Aanwezig: Arjen, Loes, Petra en Sandra (notulen) 
 
Opening:  
Bij deze vergadering is er geen directie aanwezig. 
 
Vaststellen agenda: 
Arjen voegt punt MR reglement toe. 
 
Notulen: 
Pagina 2: zin nieuwe directeur wordt aangepast. 
Hierna kan het op de website (Sandra heeft om plaatsing website verzocht). 
 
Ingekomen stukken: 

- 2 exemplaren Jong leren magazine 
- 2 bladen Info MR 

Deze laatste gaan rouleren. 
 
Aangepast reglement MR: 
Arjen heeft het MR reglement vanuit de Stichting aangepast op de volgende punten: 
Artikel 5: zittingsduur  
Artikel 11: anonieme en digitale stemming 
Artikel 18: informatie MR naar CvB 
Artikel 19: jaarverslag 
Artikel 27: Themaraad 
Artikel 30: Indienen agendapunten  
Het aangepaste reglement gaat naar Priscilla. 
 
Uitslag verkiezingen: 
Manno wordt uitgenodigd voor de volgende vergadering van 16 april. 
Hij wordt bijgepraat over de werkwijze van de MR. 
Hij heeft echter geen stemmingsrecht. 
 
Petra vraagt of de verkiezingssite gebruikt kan worden bij volgende verkiezingen. 
De site die gebruikt is, is van tijdelijke aard en is al verwijderd. Bij nieuwe verkiezingen 
kunnen we er zelf een opzetten. We mogen, indien nodig, hierbij de hulp van Arjen vragen. 
 
Mededelingen directie: 
Er zijn gesprekken gaande met betrekking tot de doorgaande ontwikkeling van het KC. Deze 
vinden plaats met Heleen Feitsma en Vera Olah. 
Profilering: folder is bijna klaar. De letters op de gevel worden binnenkort vervangen. 
Gisteren is de eerste stap gezet door het elektra te vervangen.. 
Er zijn Big shoppers besteld. 
In maart/april wordt er een tevredenheidspeiling gehouden onder leerlingen en 
medewerkers. 
Naar aanleiding van een vraag uit de MR komt er een document voor ouders van groep 8 
waar alle toetsen, gesprekken beschreven worden. 



Directie en IB hebben deelname aan het impulstraject vanuit het Samenwerkingsverband. 
Doel: samenwerking tussen CJG coach, jeugdarts, leerplichtambtenaar en consulent 
samenwerkingsverband te versterken. 
Er vinden overleggen plaats waarin de werkwijze van alle partijen besproken worden, 
alsmede casussen. 
Opm: Naar aanleiding van een brief naar ouders over het verlenen van toestemming bij het 
bespreken van hun kind, is er de vraag gesteld door een ouder of zij op de hoogte worden 
gesteld. Hen is gevraagd om de brief te ondertekenen maar ze misten de opmerking over 
het  informeren van de ouders mocht hun kind in het traject besproken worden. Deze vraag 
leggen we bij Priscilla neer. 
 
Rondvraag: 
Loes: Is er aandacht voor de pedagogisch didactische vaardigheden bij TSO ouders. 
Er worden wel eens uitlatingen gedaan die niet professioneel overkomen.  
We nemen deze vraag mee voor de volgende vergadering. 
 
 
 


