
Mr-vergadering 02-04-2019 
Aanvang: 20.00 uur  

Aanwezig: Lobke Angenent, Mark Timmermans, Wietske van der Zwaag, Tom van Zantwijk, Cora van 

Roozendaal, Leidje Witte (directeur) 

1.  De agenda wordt vastgesteld.  
 
2. Schoolzelfevaluatie (Leidje) 

 Leidje presenteert het overzicht van de zelfevaluatie. Eerste indruk is dat er veel groen te 
zien is wat een positief beeld geeft. 

 Kijk je echter naar de meerjarige ontwikkeling van de groepen dan zie je fluctuaties. Leidje 
gaat onderzoeken waar dat aan ligt. Mogelijk kunnen we ook nog van elkaar leren en er ons 
voordeel mee doen.  

 Vraag: wordt hiermee rekening gehouden bij de plaatsing van leerkrachten in de groepen. 
Leidje: we gaan op korte termijn niet schuiven, omdat we veel nieuwe lk hebben die zich net 
in een groep hebben ingewerkt.  

 Leidje schrijft een stukje voor in de Nieuwsbrief over de visitatie en de schoolzelfevaluatie.  
 
3. Beleidsvoornemens Bevoegd Gezag (Leidje) 

 Vanuit de school zijn er geen grote nieuwe plannen. We gaan verder met ‘Leren zichtbaar 
maken’. Ook gaan we meer vastleggen van onze afspraken, m.n. om duidelijkheid te 
scheppen voor nieuwe collega’s en tevens om een doorgaande lijn beter vast te leggen. 

 Tijdens de vorige visitatie kregen we te horen dat we veel te veel punten in ons schoolplan 
hadden staan. We hebben 3 punten gekozen om op te focussen.  

 De volgende schoolplanperiode is een jaar uitgesteld en gaat pas in in 2020-2021. 
 We kunnen komend jaar een groep 3 maken van 12 leerlingen. Vanuit het bestuur worden 

we hierin gesteund, ook financieel.  
 
4. Taakbeleid 2019-2020 (Leidje) 

 De lijst met taken is door het team kritisch bekeken. We hebben werkgroepen geschrapt en 
ook een aantal taken. In de komende tijd kunnen de teamleden zich voor taken inschrijven.  

 het vervolg: In mei gaan we dit in de teamvergadering bespreken en de PMR beslist hierover. 
 
5. Concept formatieplanning 2019-2020 (Leidje) 

 Het concept is al gemaakt.  
 Vanuit de werkdrukgelden kunnen we volgend schooljaar ongeveer een halve wtf inzetten. 
 Het team heeft inmiddels wensen te kennen gegeven, zoals flexleerkrachten, 

vakleerkrachten gym, muziek en een leerkracht met ervaring in speciaal onderwijs, die bij 
kan dragen aan het aanpakken van gedragsproblemen 

 We dragen komend schooljaar een kleiner percentage dat we af aan het bestuursbureau. 
 Directie wordt voor 0,53 aangeslagen, extra kosten voor de interim worden door de stichting 

gedragen. 
 Het SMT blijft zoals het nu is, Leidje blijft nog een jaar.  

 
6. Visie School op ICT en sociale media 

 Koen heeft de vorige vergadering verteld over de protocol ICT en sociale media. 
 De OR uitte zorgen over dat leerlingen op de chromebooks chatten met elkaar (classroom).  
 Vraag: Wat doet de school nu? Zijn de leerkrachten allemaal up to date met de sociale 

media. Leidje vraagt Koen dit in kaart te brengen, evenals vragen die hierover bestaan bij de 
collega’s. 

 Koen informeert vaak in korte vergaderingen. 



  
7. Vakantieplanning 2019-2020 

 Het vakantierooster is bekend. Het team gaat bekijken wanneer de 5 (waarschijnlijk) 
studiedagen worden ingepland. We proberen hierbij alle weekdagen aan de beurt te laten 
komen. Leidje mailt de gekozen dagen naar de MR, die daarover adviesrecht heeft.  

 Een paar voorstellen vanuit de MR: 
o 6 december (een vrijdag) 
o 3e pinksterdag. 

 
8. Notulen vorige vergadering 

 Vastgesteld met kleine wijziging.  
 
9. Rondvraag 

 cursus onderwijsgeld en schoolplan. Cora stuurt rond.  
 9 april: plusgroep infoavond. Misschien ook interessant voor MR. 

 


