
Notulen MR-vergadering 23-09-2019 
Aanvang: 19.30 uur 
Locatie lisstraat 
 
Aanwezig MR: Marianne(verslag), Maartje, Hélène, Irene, Sharon, Erzi. 
 
Vaststellen agenda: We missen punt van GMR . 
 
Notulen van 08-09-2019 worden goed gekeurd.  
Marianne vraagt aan Nico om het op de website te plaatsen. 
 
In en uitgaande post: we hebben een uitnodiging gekregen voor een bijeenkomst 
van de werkgroep identiteit op donderdag 3 oktober. Erzi gaat en zou het fijn vinden 
als een ouder ook mee kan.  
 
We hebben een mail van een ouder ontvangen over het continu rooster. Deze mail is 
door Maartje beantwoord. 
 
Mededelingen 
 
Team: informatieboekjes zijn vandaag op Social Schools geplaatst. 
 
Ouders: enquête van het continu rooster gaat in januari uit. Alle voorstellen moeten 
we eerst rond hebben. 
 
Schoolplein Lisstraat: het ligt allemaal in de offertes. Hopelijk is het in de 
herfstvakantie afgerond. 
 
Informatieavond: Hélène neemt hierover contact op met Michelle. 
 
 
Hélène:  
 
Opmerking over de enquête van de leerkrachten. Het was niet zo positief. Er waren 
opvallende uitkomsten zoals, het bespreken van de opbrengsten en het kritisch 
opstellen naar collega’s en directie. De vraag is of er iets aan gedaan wordt. Hélène 
geeft aan dat het nog besproken wordt met het team. 
 
Vraag over plan van aanpak. Heeft de regiegroep alleen overleg met de directeur? 
Regiegroep heeft eerst overleg met directeur, daarna komt het terug in het groot 
overleg met het MT. De specialist koppelt alle punten terug naar het team. 
Bijvoorbeeld tijdens een werksessie. 
 
Schoolplan is gezien en ondertekend door Maartje. 
 
Alle scholen moeten een werkverdelingsplan hebben, om goed te kunnen afspreken. 
De tijd die je naast je onderwijstijd verdeeld. Bv. verschillende commissies op school.  
Erzi, Irene en Marianne hebben het ondertekend. 
 



Teldatum is 1 oktober 2019 en dan zitten we op 463 lln. Op de eerste schooldag 
hadden we er 456 lln en vorig schooljaar was het 458 lln. 
 
Kortverzuim is gezien en doorgenomen. 
 
Volgende keer wordt de begroting besproken. 
 
GMR: Er is veel over de fusie besproken. Er is een gezamenlijke begin met Prokind 
en er zijn werkgroepen gevormd. Deze zijn. 

1. governance en organisatie 
2. onderwijs 
3. personeel/HRM 
4. identiteit 
5. financiën, beheer en materiële zak 

Hélène zit in de werkgroep identiteit. Ook de GMR moet meedenken met de 
werkgroepen en Erzi zit bij de werkgroep governance.  
 
Er wordt ook gekeken hoe de GMR vergaderingen vorm gaat geven. Hoe ziet het er 
nu uit? Hoe gaat het worden? Hoe ga je dat inrichten? 
Voorheen waren er 4 vergaderingen per jaar bij de VCPO en bij Prokind 10. Dit wordt 
terug gedraaid naar 6. 
 
Rondvraag: 
 
Hélène: ouderportaal wordt besproken met het team en we willen in januari starten. 
 
Afspraak voor de volgende MR vergaderingen wordt in november, maart en juni. 
Erzi stuurt ons enkele opties van data. 


