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Verslag van  de MR-vergadering op 26 september 
 op ‘t Padland 

Aanwezig: Ingrid, Geertje, Renee, Sandra, Fenna 
Afwezig met afbericht: Ilse 
 
Agenda: 
 
20.00 uur 

1. Welkom  
De voorzitter opent de vergadering om 19:30. We beginnen gelijktijdig met de ouderraad 
omdat de ouders van onze school uitgenodigd zijn om vragen te stellen over het 
jaarverslag van de ORr en de MR. Er zijn geen ouders dus wel vervolgen de agenda. 
We spreken af om in het vervolg in de directiekamer te vergaderen. 

2. Doornemen van het jaarverslag en vragen beantwoorden 
Het jaarverslag ziet er goed uit, is goed te begrijpen voor de ouders en is een goede 
weergave onze activiteiten van het afgelopen jaar. Het verslag wordt op de Padlandsite 
geplaatst. 

3. Vaststellen van de agenda 
De agenda wordt vastgesteld, er zijn geen aanvullende punten. 

4. Notulen vorige MR-vergadering 
Punt 7 uit het verslag, het werkverdelingsplan: Er is sprake van zware, gewone en lichte 
taken, deze lijst is voor de vakantie door Karen gemaakt naar aanleiding van de laatste 
vergadering voor de zomervakantie over dit onderwerp. In  het team komt het 
werkverdelingsplan terug in december. In maart gaan we er in de MR weer over praten.. 

5. Ingekomen post 
Er is geen post. 

6. Mededelingen vanuit bestuur/directie  
- Het bestuur gaat akkoord met de jaarplannen en de schoolplannen 
- Er is sprake van een daling van het aantal leerlingen de afgelopen jaren, voor komend 

jaar zijn er veel kleuteraanmeldingen, we hopen op een stijgende lijn. 
- VOS ABP heeft een vragenlijst laten invullen over onze school door mensen die niet 

echt een beeld bij onze school hebben. In de praktijk blijkt dat mensen zich bij ons thuis 
voelen.  

- Er zijn veel stagiaires komend schooljaar.  
- Er is een aantal jonge leerkrachten binnen de Stichting aangenomen. 
- Veel scholen binnen Present groeien. 

7. Grote ouderavond over de Kanjertraining en de inloopmomenten 
Ouderavond Kanjertraining: Er waren veel leerkrachten en weinig ouders. Misschien 
moeten we het anders organiseren. September is een hele drukke maand (vooral als je 
kinderen op meerdere scholen hebt). De avond over de eindtoets van groep 8 is ook slecht 
bezocht (25 september).  
Plan: in de nieuwsbrief vragen of er behoefte is aan een infoavond. Hebben ouders wellicht 
andere ideeën? Geertje gaat een stukje voor de nieuwsbrief schrijven.  



De inloopmomenten worden besproken, hier was veel animo voor. De nieuwe ideeën die 
ter tafel komen worden door Ingrid genoteerd.  

8. Jaarplan mijn schoolplan 2019-2020 
Op de volgende vergadering gaan we de hoofdstukken 1, 2 en 3 doorspreken van het 
schoolplan. 

9. Jaarverslag en opbrengsten 
Het jaarplan is kritisch doorgelezen door een aantal mensen en aangepast. 

10. Stappenplan inval bij ziekten 
Dit onderwerp staat voor de MR ouders op de agenda op verzoek van Ingrid. De reactie van 
de MR ouders: het is zoals het is, er zijn weinig tot geen invallers, het geeft duidelijkheid. 
Het stappenplan wordt in de schoolgids en op de site gezet.  

11. Afspraak met de wethouder  
Wethouder te Grotenhuis komt 8 oktober om 16:30 op school om met de MR in gesprek  
te gaan  over de brief die de MR naar het College van Burgemeester en Wethouders van de 
gemeente Drechterland heeft gestuurd over “centrum ontwikkeling binnen de gemeente 
Drechterland-Venhuizen en de positionering van het openbaar onderwijs”. Ilse is er bij, 
Renee probeert er ook te zijn. 

12. Rondvraag 
- De buitendeur van de kleuterschool is altijd dicht voor schooltijd. Wat is hier de reden 

van? De andere deuren zijn open, kinderen staan met hun ouders in het halletje, gaan 
om 8:20 naar de klas. We gaan het de kleuterschoolcollega’s vragen. 

- Klopt het dat de Raad van Toezicht 2 keer per jaar langs komt? Ja, dit klopt, in 
november komt men weer langs.  

- De agenda en de stukken doorsturen gaat Geertje voorlopig doen.  
13. Sluiting 

Om 21:00 sluit de voorzitter de vergadering. 
 
 

Vergaderdata MR: Vergaderdata GMR: 

28 november 2019 
9 januari 2020 
12 maart 2020 
13 mei 2020 
 

 
 

 
            


