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1. Welkom  
De voorzitster heet iedereen welkom 

2. Vaststellen van de agenda 
De agenda wordt zonder op- of aanmerkingen vastgesteld. 

3. Notulen vorige MR-vergadering 
De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd. Ze staan al op de site! 

4. Ingekomen post 
Weer een brief van de commissie functietoets onderwijs. Deze commissie kan helpen bij 
een fusie. Voor ons is dit niet van toepassing.  

5. Mededelingen vanuit OR 
Geen mededelingen 

6. Mededelingen vanuit bestuur/directie 
- Bert stopt per 1 september, hij vindt het mooi geweest. Bert wil een afscheid met 

alleen de collega’s, niet met ouders, kinderen enz.  
- Het leerlingenaantal loopt terug. Ingrid is met het schoolbestuur in gesprek over de 

formatie.  
- Op het schoolplein is waarschijnlijk een stuk in de riolering stuk, hieraan hebben we de 

wateroverlast van de afgelopen tijd te danken naar alle waarschijnlijkheid.  
7. Schoolgids 

Deze wordt aangepast. We spreken af om Ingrid te mailen wat we veranderd willen 
hebben. 
Naar aanleiding van de studiedag van afgelopen januari gaan we met het team  en ook met 
de MR gedragsverwachtingen bespreken voor ouders en leerlingen.  Vanuit de MR komt 
het advies om meer vanuit de visie van de school en de hoofdpijlers van de school, 
zoals kanjertraining de schoolgids te (her)schrijven. Het idee is dat de schoolgids hierdoor 
compacter kan worden en dat het hierdoor voor (nieuwe ) ouders sneller helder wordt 
waar we voor staan.  

8. Werkdrukakkoord 
We krijgen extra geld om de werkdruk te verlagen. Hoe gaan we dit geld inzetten? De 
leerkrachtgeleding van de MR gaat bij de collega’s polsen wat als werkdruk ervaren wordt 
en hoe het geld ingezet kan worden.  

9. Professioneel statuut 
Dit leeft helemaal nog niet. Vanuit het directieberaad wordt er een praktisch format met 
alle relevante informatie gemaakt. Hierna gaan wij verder met dit onderwerp.  
Privacy wetgeving 
Hier wordt door het schoolbestuur iemand extern voor ingehuurd omdat de richtlijnen 
onduidelijk zijn, omdat wij die kennis niet hebben en omdat het efficiënter is.  Houden wij 



onze Facebookpagina?? Ja! Er is een privacy beleid op gezet, bovendien is het heel goed 
voor onze PR. De Facebooksite wordt heel veel bezocht.  
 

10. Info eindtoets groep 7/8 
De laatste 2 jaar wordt er begin groep 7 de NSCCT, de  niet schoolse cognitieve capaciteiten 

test, afgenomen zodat er nog bijna 2 jaar aan allerlei vaardigheden gewerkt kan worden. 
Deze toets helpt de leerkracht in het adviseren van de leerlingen naar het voorgezet 
onderwijs. Dit omdat de laatste paar jaar het advies van de leerkracht samen met de Cito 
resultaten van de leerling tijdens de toets weken voldoende zijn om toegelaten te worden 
op het voortgezet onderwijs.  In groep 8 is er dan de NIO toets. Het blijkt dat er weinig 
verandert in het advies van de leerling vanuit deze toets. De NIO voegt niets meer toe. In 
april is er dan de eindtoets voor groep 8, de IEP toets. 

11. GMR-MR cursus avond 
Deze is 15 mei op de Woud. Het onderwerp is Ouderparticipatie-Inspiratie, een avond over 
actief ouderschap.  

12. Rondvraag  
- We gaan actief een ouder werven voor de MR door een oproep op de site te plaatsen.  
- Op de vraag of er iets gedaan kan worden aan het vrij geven van groepen als een 

leerkracht ziek is moeten we helaas zeggen: Nee, er zijn  helaas weinig tot geen 
invallers.  

13. Sluiting 
 
 
 

Vergaderdata MR: Vergaderdata GMR: 

Maandag 11-06-2018 Woensdag 25 april 2018 

 Donderdag 24 mei 2018 

 Woensdag 20 juni 2018 

  
 
 

 
    
            


