
Notulen MR-vergadering 14 juni 2017  

20:00 – 22:00 uur  

 

Aanwezig:   Leo, Sandra, Monique, Marjolein en Inez (notulen)  

   

Uitgenodigd:  Ruud 

 

 

Opening:   Leo heet iedereen welkom  

 

De notulen 10052017 zijn inmiddels goedgekeurd en op de website gezet.  

 

Actiepunten 

 

- Ruud heeft van Anke een overzicht gekregen met betrekking tot de  

uitgaven en begroting van de leermiddelen. Het overzicht zegt weinig. 

Methoden worden om de 8 jaar vervangen en het team bepaalt welke 

methode wordt gekozen. Dit jaar is gekozen om de methode voor 

sociale vaardigheden te vervangen. Het vervangen van de methode voor 

natuur / techniek / biologie zal (vanwege het beperkte budget) nog een 

jaar worden uitgesteld.    

- Leo en Sandra hebben de toelichting op Werken Met Kwaliteitskaarten 

(WMK) gelezen.  

 

 

Mededelingen directie 

 

- Bezoek onderwijs directeur  

 

De directeur Onderwijs van CSG De Waard, Mariska Westdijk, heeft De 

Vliet onlangs bezocht, klassenbezoeken afgelegd en haar bevindingen met 

de staf (directeur, adjunct directeur en IB-er) gedeeld. In de PDCA 

cyclus (Plan – Do – Check – Act) mist het laatste stukje navolging op De 

Vliet. De implementatie van afspraken schiet tekort. Dat Begrijpend Lezen 

speerpunt is op De Vliet is bijvoorbeeld niet te zien aan de Cito resultaten. 

Een bezoek van de inspecteur onderwijs is daarom niet uitgesloten. Er 

moet meer nadruk worden gelegd op de implementatie van afspraken door 

systematischer te gaan werken. Mariska heeft adviezen gegeven en zal 

deze week opnieuw een bezoek brengen.  

 



Formatieplan (instemming personeel)  

 

De oudergeleding was verrast dat de informatie over de formatie niet 

vooraf aan de MR werd verstrekt, maar direct via de info werd gedeeld 

met ouders. Zij waren wel op de hoogte van de verdeling, maar zonder 

namen van leerkrachten. De directie had dit eerst met de MR moeten 

delen. Door de oudergeleding van de MR zijn wel wat bezwaren van ouders 

opgevangen (voornamelijk vanwege broers en zussen in combinatieklassen 

5-7 en 6-8), maar het team of de staf hebben geen formele bezwaren 

vernomen.  

 

 

Vakantierooster (advies)  

 

Het vakantierooster inclusief studiedagen wordt gedeeld en toegelicht 

door Ruud voor wat betreft uren en studiedagen. De inhoud van de 

studiedagen is voor een groot deel al vastgelegd.  

 

Schoolgids (instemming)  

 

De schoolgids wordt centraal gedigitaliseerd voor de scholen van de 

stichting. Ruud is in afwachting van de basis die door De Vliet mag worden 

aangevuld. De instemming van de MR (oudergeleding) zal dus niet meer dit 

schooljaar kunnen plaatsvinden. Naast de schoolgids komen er 

informatiemapjes voor nieuwe ouders.  

 

Jaarplan MR 2017 / 2018 

 

Nadat het rooster van aftreden en de vergaderdata zijn herzien,    

wordt het jaarplan in overleg akkoord bevonden voor schooljaar 2017 – 

2018.  

 

Inventarisatie cursusbehoefte  

 

De leden van de MR hebben op dit moment geen behoefte aan extra 

scholing. De door De Waard georganiseerde cursus op het gebied van 

financiën, die Inez afgelopen jaar heeft bijgewoond, is wel zinvol geweest. 

  

 

  



Cito analyse  

 

De Cito resultaten van de recent afgenomen toetsen worden gedeeld met 

de MR. Daarnaast laat Ruud de SIS (School Informatie Systeem). Op 

advies van de directie Onderwijs van De Waard voert de IB-er (vanaf nu) 

de scores van de Citotoetsen in. Deze scores worden in dit systeem 

afgezet tegen de inspectienorm en de (iets hogere) norm van De Vliet 

(CSG De Waard). Op deze manier is inzichtelijk hoe De Vliet scoort en 

waar de zwaartepunten (moeten) liggen.  

 

 

Afscheid Inez  

 

Het is de laatste vergadering voor Inez. Ze ontvangt van Leo een bedankje  

en wenst Marjolein veel succes in haar rol van secretaris van de MR.  

 

 

Wat verder ter tafel komt 

 

Ruud vraagt of in het vervolg duidelijk op de agenda kan worden 

aangegeven tot welk agendapunt de aanwezigheid van de directie op prijs 

wordt gesteld. Er moet namelijk ook zonder directeur vergaderd kunnen 

worden door de MR. Dit zal volgend schooljaar worden opgepakt door Leo.  

  

 

Actiepunten 

 

- Digitale schoolgids delen met Leo en Sandra zodra mogelijk. 

- Agenda met vermelding tot welk agendapunt de aanwezigheid van de 

directie op prijs wordt gesteld.  

 

 

De volgende MR vergadering in de nieuwe samenstelling is gepland op woensdag 

13 september 2017.  
 


