
Notulen MR-vergadering 29-10-2018 
Aanvang: 19.30 uur 
 
Aanwezig MR: Marianne(verslag), Maartje, Hélène, Irene, Sharon, Erzi. 
 
 
Notulen van 16-4-2018 worden goed gekeurd.  
Marianne stuurt de notulen naar Monique zodat deze op de site kunnen worden 
gezet.  
 
In en uitgaande post: map is bij Sharon  
.   
 
Mededelingen 
 
Team: Nieuwe app van Social Schools  gaat vandaag in en alle berichten naar 
ouders komen nog steeds goed aan. 
 
 
Hélène: Er is een nieuwe programma voor schoolfonds( Pro-active). Voor de 
begroting komt er ook een nieuwe programma. 
 
Teldatum is geweest en we hebben 458 leerlingen. Minder leerlingen dan vorig 
schooljaar. Dit komt door verhuizingen. 
 
Dit jaar zijn we begonnen met de bijeenkomsten, trainingen en begeleiding. Van de 
Vreedzame school en Stichting leerkracht.  
 
Ouders: geen mededelingen. 
 
Agendapunten:  
 
Jaarplan 2018-2019. 
Heeft een ander opzet. Op verenigingsniveau wordt ook met bordsessies gewerkt en 
hierdoor worden de plannen en doelen uitgewerkt. Minder beschreven verhaal, maar 
is meer praktischer.  
 
De Rank start dit schooljaar met de referentieniveaus. We willen het niveau van taal 
en rekenen op een hoger plan trekken. Zo kunnen we doelgericht onderwijs bieden 
passend bij het niveau van de leerling. Taal en rekenen op school opnieuw 
doordenken en waar nodig verbeteren. 
 
Jaarverslag 2017-2018.  
Wat is er al gedaan en wat moet er nog gebeuren? 
 
Plan van aanpak / kwaliteitsagenda. 
Bij 4 en 13 september, zou er een informatieavond zijn om ouders te informeren over 
De Vreedzame school. Tijdens de eerste bijeenkomst(studiedag) is er besloten dat 
we de ouders informeren d.m.v. een informatiebrief i.p.v. een informatieavond. Door 
omstandigheden is dit nog niet gebeurd. Brief komt zo spoedig mogelijk. 



 
Kortdurend verzuim. 
Stappenplan per dag.  
 
Opzet werkdrukverlaging ( RT, ondersteuning/administratie), hebben we Michelle en 
Jennifer. 
 
Nascholingsplan ARBO. Schoolniveau of individueel. 
 
Analyse juliscreening.  
Dit schooljaar wordt de Cito scores niet meer aangegeven met A ,B,C,D,E. We 
gebruiken de Romeinse cijfers 1 t/m 5. De C scores werden gezien als gemiddelde 
maar nu wordt het lager beoordeeld. Het maakt ons alerter en kunnen de kinderen 
de begeleiding aanbieden op hun niveau. 
We hebben groepen met lage scores. We hebben de herstelopdracht voor groepen 
6.7 en 8 op de lisstraat. Hierbij krijgen we begeleiding van buitenaf met name op het 
gebied van didactiek. 
 
AVG vanuit GMR. 
Bewuster met het versturen van vertrouwelijke gegevens. Opletten! 
Foto’s van kinderen gelijk verwijderen van je telefoon. 
Belangrijke mail versleuteld versturen. Nico geeft nog uitleg hoe we dit moeten doen. 
De Interne begeleiders doen het al.  
 
Schoolfondsbesteding gaat Hélène op de volgende vergadering bespreken. 
 
 
Datum volgende MR-vergadering: 
28 januari Oranjelaan om 19.30 uur 
8 april lisstraat om 19.30 uur 
8 juli Oranjelaan om 19.30 uur. 
 
Rondvraag: 
Nieuwe plek MR lid. Erzi gaat nog ouders van de Lisstraat benaderen. 
 
Sharon: zichtbaarheid van de MR op de website. We spreken af om het uitgebreider 
te beschrijven. Wat de taken zijn van de MR en de AOC. 
 
Professioneel statuut; dat moet elk school hebben. Er is al een concept gemaakt en 
er moet een stukje toegevoegd worden van De Rank. Eigenlijk staat alles in het 
jaarplan. Komt bv een stukje over regiegroepen van kennisgebieden en Stichting 
leerkracht. Voor 1 maart 2018 moet het af zijn. Dit komt terug in de GMR. 
 
Er is een onderzoek op bestuurlijk niveau over de samenwerkingsverkenning van 
VCPO-Prokind.  
 
Maartje: Hoe zit het met ouderportaal in Parnassys? Hélène is het nog aan het 
navragen hoe het op andere scholen loopt. Moet het altijd voor ouders open staan of 
alleen een bepaalde tijd/periode. Ouders kunnen alleen de cijfers van methoden 
toetsen en cito scores zien van hun eigen kind. We komen hierop terug. 



 


