
Notulen 30-11-2017 

Aanwezig: Arjen, Loes, Karen,  Priscilla, Sandra (notulist) 

 

Opening: 

Arjen opent de vergadering 

 

Vaststellen agenda: 

Arjen heeft de agenda opgesteld.: geen aanvullingen 

 

Vaststellen notulen 26-09-2017: 

Geen opmerkingen. de notulen kunnen op de site worden geplaatst. Sandra doet verzoek 

aan Saskia. 

 

Ingekomen stukken: 

Vakblad MR: VOO scholing Mr/GMR 

Deze zullen we laten rouleren 

 

Jaarplanning MR 2017-2018 

Arjen heeft een jaarplanning opgesteld. Deze wordt nagelopen en waar nodig aangepast. 

Arjen zal de aanpassingen verwerken in  definitieve versie. 

Tijdens dit agendapunt komt ter sprake onze afvaardiging van Priscilla in de GMR. 

Het verzoek is of wij de notulen van de GMR vergaderingen ook toegezonden krijgen. 

Karen houdt ons wel op de hoogte, maar het is fijn als we ze op papier hebben. 

 

Voorbereiding bezoek directie Jong leren: 

Het bezoek zal plaatsvinden op 5 april 2018. We verschuiven dit agendapunt. Karen zal bij 

het deel waar CvB aanschuift, niet aanwezig zijn. 

Verzoek van Karen: CvB inplannen bij het  laatste deel van de vergadering. 

 

Mededelingen directie: 

- inspectiebezoek 

Karen licht het nieuwe toezichtskader van de inspectie toe. Inspectie beoordeelt het bestuur 

en toetst hun strategisch beleidsplan bij de scholen. 

De Molenwerf heeft een verificatieonderzoek gehad waar getoetst is op 2 indicatoren: 

kwaliteitscultuur en samenwerking. 

Er zijn gesprekken geweest met Karen, Nathalie, Vera en Monique Kuijk (bestuur). Daarna 

is er een gesprek gevoerd met enkele teamleden over dezelfde punten. Op deze wijze toetst 

de inspectie weer de directie. 

Uit het onderzoek is de Molenwerf beoordeeld op een voldoende tot goed. 

Definitieve verslag wordt ons nog toegezonden. 

Naast de beoordeling hebben we nog tips gekregen: wat doen we met de populatie van de 

leerlingen binnen de school (wat vraagt dat voor competenties van de leerkrachten) en met 

welke vaardigheden verlaten de de kinderen groep 8 m.b.t. het brede aanbod. 

Op deze punten kun je je als school profileren. 

Deze beoordeling van de inspectie is belangrijk voor ons als school gezien de beeldvorming 

in het verleden over de school. Karen zal de ouders over dit onderzoek informeren zodra de 

definitieve beoordeling bekend is. 



Naast alle hectiek die het proces van Unitonderwijs met zich heeft meegebracht, gaan  we 

ons als team  oeleggen op professionalisering van de zorgstructuur en het aanscherpen van 

het gedrag van de leerlingen. 

Hierbij worden we ondersteund door Sandra Smith (zorgstructuur) en Mirjam 

Draijer(gedrag). 

Het proces van gedragsverandering begint bij het team. Vanuit het team is er behoefte weer 

te herijken. Hoe dragen wij het pedagogisch klimaat uit en dan is het zaak als team eerst 

aan de slag te gaan. 

Het proces zal drie jaar in beslag nemen en de ouders zullen daarin worden betrokken. 

 

- vacature 

Nathalie zal haar IB schap tijdelijk overdragen aan Sandra Smith en neemt de taak als 

leerkracht op zich ( ma di do en vr). Er is een vacature voor de wo. en vr. 

Op dit moment zijn er twee kandidaten. We hopen komende week tot een keuze van een 

kandidaat te komen. 

Vanuit de ouders is er begrip voor het vertrek van Carine. 

 

- staking 12 december 

School doet mee aan de staking en vooralsnog gaat de landelijke stakingsdag door. 

 

Aandachtspunten vanuit KC 

Karen: geen specifieke aandachtspunten 

Communicatieplan en jaarplan wil de MR graag ontvangen. 

 

Rondvraag: 

Loes: Let bij de mededelingen van Parro naar de ouders,  op de juiste spelling. 

Karen neemt dit mee 

Arjen: Functionaliteit en frequentie evalueren van Parro gebruik naar de ouders. 

Karen zal dit in een nog nader te plannen ouderpanelavond bespreken. 

Loes: Loes biedt haar hulp aan voor Unit 2 op de do. en/of vr.ochtend  om een uurtje 

praktische zaken als kopiëren, lamineren etc te gaan doen. Priscilla communiceert dit naar 

de andere leerkrachten van Unit 2. 

Arjen: Arjen wil graag nog een gezamenlijke vergadering met de MR en de OR van  

voorheen Pierewiet  

 

Volgende MR vergadering: 

dinsdag 23 januari 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


