
 

 

 

 

 

 

Notulen MR vergadering donderdag 21-03-2019  
 
Aanwezig/afwezig:    Functie Aanwezig Afwezig 
AZ Anja van der Zwan PG  notulist X  
SB Suze Borst OG   X  
NS Nadine Scherp OG  Secretaris X            
CV Carla Vernel PG   X  
WH Wilfried Honshorst OG  (Vice) Voorzitter X  

MM Marianne Meesters PG   X  
HE Hans van Elburg -  Directeur X  
MJ Micha Jansen -                Adjunct directeur           X 
       

 
Voorbespreking MR  

 
We starten om 19.30 uur. 
Welkom aan Nadine na een lange tijd afwezigheid. Gelukkig gaat het met haar knie met kleine stapjes 
vooruit. Nadine blijft tot de zomervakantie lid van de MR. 
Suze heeft een heerlijke taart gemaakt voor de vergadering. 

 
Punten ter voorbespreking zijn: 
1 voortgang onderwijsconcept. 
2 Er zijn afspraken gemaakt tijdens de studiedagen: de keuze kasten, over de opbrengsten in de Units, 
leerpunten in Parnassys. 
3 Tevredenheidsenquête. Het was een korte enquête. Waarom is voor deze enquête gekozen? 
4 Formatie. De ERD -budget wordt ingezet voor 2 dagen een leerkracht voor de groep te zetten. Dit is met 
het team besproken. 
5 Wie willen we zijn als MR. Meer communicatie naar de achterban. We willen ownership van taken 
hebben. Ieder heeft een eigen onderwerp/taak. 

 tevredenheidspeiling en leerlingenraad 

 communicatie zichtbaar maken       Suze 

 digitalisering, computers, I pads,     Wilfried 

 nieuwbouw, onderhoud                     Wilfried 

 schoolcertificaten                                Anja 

 onderwijsconcept                                Marianne 

 IKC 

Het activiteitenplan wordt in de kalender van de MR gezet. 
 
 

 
1.Welkom 
Om 20.10 uur begint de gezamenlijke vergadering. 

 
2.Notulen vorige vergadering  
Opm. De MR moet een jaarverslag maken ook al is er een goed activiteitenplan. 
 
Hans heeft een aantal mededelingen 
 -Fijn dat de muren geschilderd zijn, maar het is nog niet af. 
Aktie: Hans gaat een nieuwe datum voor de meivakantie in de nieuwsbrief voorstellen. 
-De opbrengsten stijgen.  



 

 

-Er komt een nieuwe rekenmethode. We kunnen kiezen tussen 4 prachtige digitale methodes. A.s 
maandag komen al een aantal vertegenwoordigers. Dit is al begroot bij de leermiddelen. 
- Er komen veel nieuwe aanmeldingen binnen. 
 
3 Formatieplan 
In de begroting is niets gewijzigd. 
We praten met elkaar over het budget wat we hebben voor de formatie en de werkdrukverlaging. We 
kunnen met 8 groepen starten. 
 
4 Vacature secretaris MR 
Er komt een vacature voor een nieuwe secretaris. Nadine stopt.    
Aktie: Suze stelt een functieprofiel samen. Dit op korte termijn. 
 
5 De tevredenheidsenquête 
De ouders van de MR vonden de enquête erg algemeen met maar 10 korte vragen.  
Waarom is er gekozen voor deze enquête? Het bestuur van Unicoz heeft hiervoor gekozen. We moeten 
hier goed naar kijken, anders volgend jaar op nieuw bekijken. Halverwege april is de uitslag van het 
tevredenheidsonderzoek bekend. 
 
6 IKC 
Het IKC wil investeren in een kinderdagverblijf van 0-4 jaar. 
Ouders worden hierover geïnformeerd. 
 
Rondvraag 
-Hans heeft geen vraag 
-Een vraag voor Micha: We kunnen ons verslag van de MR niet vinden op de website en wanneer komt de 
whatsapp groep voor ouders. 
-Suze mailt de GMR over de samenwerkingssessie en de schooldocumenten (15 maart) 
-De MR leden willen de workshop “activiteiten/jaarplan” volgen (mail 12 februari). Spoedig mogelijk 
hiermee beginnen. Wilfried stuurt Hans een mailtje over deze workshop. 
 
Aktiepunten 
-OR begroting 2019 
-jaarcijfers 2018 
-In de nieuwsbrief iets over de MR na een MR vergadering 
 
 

 

Wie? Actie Datum 
verg 

Voor: 

NS Agenderen jaarrekening 2017 OR 31-01-
2019 

 

WH Contact opnemen met GMR over de besluitvorming en begroting van het 
bestuur 

  

SB Functieprofiel secretaris samenstellen 21-03-
2019 

Zo spoedig 
mogelijk 

    

    

 
 


