
 

 

 

 

 

 

Notulen MR vergadering donderdag 15-11-2018  
  

  
Aanwezig/afwezig:        Functie  Aanwezig  Afwezig  

AZ  Anja van der Zwan  PG      X    

SB  Suze Borst  OG    Notulist      

NS  Nadine Scherp  OG    Secretaris              X  

CV  Carla Vernel  PG      X    

WH  Wilfried Honshorst  OG    Voorzitter  X    

MM  Marianne Meesters  PG      X    

HE  Hans van Elburg  -    Directeur  X    
MJ  Micha Jansen  -                  Adjunct directeur  X    

  

  
Voorbespreking MR   

We hebben het schoolondersteuningsplan doorgenomen en daarvoor een aantal 
verbeterpunten benoemd.   
  

1. Welkom  

Om 20.06 uur begint de gezamenlijke vergadering.  
   

2. Notulen vorige vergadering + openstaande acties  

Naar verwachting zullen de zieke leerkrachten in de loop van januari allemaal weer 
volledig aan het werk zijn. We hebben dit allemaal intern kunnen oplossen.  
  

Gisteren (14/11) zijn er (ivm privacy) professionele foto's gemaakt in school voor de 
schoolfolder en gids op vensters. De schoolgids wordt niet meer gedrukt, is alleen 
nog online beschikbaar.  
  

3. Schoolondersteuingnsplan  

Het schoolondersteuningsplan beschrijft welke mogelijkheden de school heeft om 
leerlingen te ondersteunen (en daarmee ook welke leerlingen niet binnen de school 
passen). Er zijn een aantal verbeterpunten aangegeven voor dit document.  
   

4. Verloop leerlingen (HE)  

Op 1 oktober telde de school xx  leerlingen. Na een aantal jaren van afname, lijken we het

  dieptepunt te hebben gehad en verwachten we weer te groeien.  

  



 

 

5. Update ICT (MJ)  

Het eigen schoolnetwerk is vervangen door een Unicoz-netwerk. Elke 
leerling/leerkracht heeft hiervoor een eigen inlogcode (ook voor de wifi). 
Leerkrachten kunnen niet meer vanuit huis in het schoolsysteem komen.   
  

6. Website en app (HE)  

Er moeten nog een paar dingen ingevuld worden op de website, maar verder draait 
die goed.  
  

7. School in nieuwe kleuren (HE)  

  

8 dec is geprikt om te gaan schilderen in school. AZ en MM gaan bepalen welke 
muren gedaan worden. HE doet een oproep in de nieuwsbrief. MJ zorg voor de juiste 
kleur(nummers) (zelfde als achtergrond website).  
  

8. Doornemen jaarplanner MR  

Ivm afwezigheid NS doorgeschoven naar de volgende vergadering  
  

9. Jaarverslag MR en OR  

Doorgeschoven naar de volgende vergadering  
  

10. Ingekomen post en punten vanuit de GMR  

WH inventariseert namens de GMR welke cursussen van de CNV academie gewenst 
zijn en geeft dit door.  
  

11. Rondvraag 
Geen punten  
  

  

   

 
Wie?  Actie  Datum verg  Voor:  

Allen  Kritisch kijken naar invulling nieuwe website (zodra beschikbaar)  11-01-

2018  

Lopend  

NS  Agenderen jaarrekening 2017  11-01-

2018  

Lopend  

NS  Resultaat ‘locatiebespreking met bestuur’ mailen naar MR (door 

HE naar NS gemaild; nog doorsturen naar rest MR)  

11-01-

2018  

Lopend  

MJ  opmaak + inhoudsopgave Schoolondersteuningsplan  15-11-

2018  

  

  


