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Verslag  van de MR-vergadering op 28 november 2019 
 op ‘t Padland 

 
Aanwezig: Sandra, Ingrid, Geertje, Renee, Fenna 
Afwezig: Ilse 
 
Agenda: 
 

1. Welkom  
Om iets na acht uur heet de voorzitter iedereen welkom.  

2. Vaststellen van de agenda 
De agenda wordt vastgesteld. 

3. Notulen vorige MR-vergadering 
De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.  
Naar aanleiding van het  stukje in de nieuwsbrief waarin de ouders gevraagd wordt of er 
behoefte is aan een informatieavond is er 1 reactie binnen gekomen. Sandra gaat nog even 
na of er nog meer reacties zijn.  
Een aantal ict mensen is bezig om een app te testen om te kunnen communiceren met 
ouders (zie punt 7 van de notulen van 26 september). 
In de rondvraag werd in de vorige vergadering gevraagd waarom de buitendeur bij de 
kleuters  altijd dicht is voor schooltijd. Dit is omdat er kleuters zijn die al om 8:15 gebracht 
worden, waarna de ouders weggaan. De kleuters  zijn dan voor de leerkracht in de klas en 
dat is niet de bedoeling.  

4. Ingekomen post 
Er is geen post. 

5. Mededelingen vanuit bestuur/directie  
- Directieraadverslag 16 mei 2019 

Wat kan ICT betekenen voor ons onderwijs:  
Er wordt aandacht aan besteed op de studiedag in oktober 
Er zijn  ICT ambassadeurs benoemd. Voor onze school is dit Wineke 
Op ’t Padland gaat het werken met Sharepoint al goed. 

- Directieraadverslag 4 juli 2019 
Het probleem met invallers lijkt groter te   worden met de Wet Normalisering 
Rechtspositie Ambtenaren 

Staking: Fijn dat er niet meteen gereageerd is vanuit ’t Padland toen de staking laatst op 
vrijdag afgeblazen werd. Pas maandags is de knoop doorgehakt, is er gecommuniceerd 
naar de ouders  en is er wel gestaakt.  
Vrijdag 1 oktober was de teldatum. Het aantal leerlingen op ’t Padland is  gedaald. Er 
worden wel weer veel nieuwe kinderen aangemeld.  
Vier  Openbaar Onderwijs scholen binnen Present krijgen een nieuw gebouw. 
Present is druk bezig om nieuwe, jonge mensen aan te nemen. 
 
 



6. Jaarplan mijn schoolplan Hoofdstuk 1, 2 en 3 
Een aantal punten wordt bijgewerkt/veranderd/eruit gehaald. 
Voor de volgende keer gaan we hoofdstuk 4 lezen. 

7. POS  
POS staat voor Perspectief Op School. Het doel van POS is dat het Samenwerkingsverband 
in 1 oogopslag kan zien welke ondersteuningsvoorzieningen er op welke scholen zijn. 

8. Professioneel statuut  
Hier zijn geen opmerkingen over.  

9. Rondvraag 
Niemand heeft iets voor de rondvraag.  

10. Sluiting 
Om 21:00 sluit de voorzitter de vergadering. 

 
 

Vergaderdata MR: Vergaderdata GMR: 

9 januari 2020 
12 maart 2020 
13 mei 2020 
 

 
 

 

 
 
 
   


