
 
Vergadering: MR 
Datum: dinsdag 16 oktober 2018 
Plaats: Keuchenius 
Tijd: 19.30 uur aanvang vergadering. 
 
Agenda 
 
Opening door Lenneke en klein voorstelrondje: Tessa Hulhoven en Netty Oliver nemen dit 

jaar nieuw deel in de MR 
 

Mededelingen/stukken van Marco:  
- Vooralsnog zal Anke Ende de adjunct-taken van Riekie blijven overnemen.  
- Esther van Veen zal m.i.v. 1 dec.op de Molenwiek gaan werken. Marco zal een vacature 

5/6 gaan opstellen. Er zal iemand van de MR-ouders bij de sollicitatie in overleg 
betrokken worden. 

- Samenwerking met bieb in school voorlopig van de baan doordat gemeente subsidie 
heeft teruggetrokken 

- Taalbeleidsplan wordt doorgenomen. Functie taalspecialist met vertrek Wendy nu niet in 
werking. Ingeborg nu wel taalcoördinator binnen de school.  

- Jaarplan: Ton heeft vraag over de leerlijn bewegingsonderwijs. Deze wordt nog gemist. 
Marco vult o.a. dit punt nog aan en vraag hierbij ook onze eventuele input.  

- Opstelling ParnasSys: redelijk goed verlopen. Evaluatie naar ouders toe volgt nog. Er 
zijn enkele reacties van ouders naar leerkrachten die meer algemeen zijn en via de mail 
kunnen. Ton vult aan: talent bovenaan benoemen (als school met talent), daarna de 
hulpbehoevende onderdelen.  

- Onderhoud gebouw met Bert Tuk opgenomen; urgentie was duidelijk; iets eerdere 
prioritering. Volgend jaar is nu het plan. Naast de vernieuwde scholen 
(Hoeksteen/Kriekenhof) lijkt onze school nu verouderd t.o.v. ons ‘moderne’ onderwijs.  

- Naar de oudergeleding van de MR blijven de stukken via de mail gedeeld.  
 
Goedkeuring notulen 14-05-2018 
- De data voor de komende MR-vergaderingen worden ma 10-12, wo 30-01, di 19-03, ma 

20-5, ma 24-06 
- Goedkeuring van de notulen. Kunnen hierna naar Marco gestuurd worden,die zorgt 

ervoor dat ze op de website geplaatst worden.  
 

Ingekomen stukken:  MR- cursus 15 november 
- Ook basiscursus van 2 avonden eventueel beschikbaar.  

Vanuit onze MR momenteel geen belangstelling.  
  

 
 
 
 



Mededelingen vanuit de GMR 
- Bespreekpunt: vakantie 2019-2020; meivakantie basis en voortgezet onderwijs valt niet 

gelijk. 1 week overlappend. Wil het primair onderwijs ook de week in april, het 
voortgezet onderwijs start de 2e week van mei met examens.  

- Punt is wel dat er dan 11 weken onderwijs na de meivakantie tot aan de zomervakantie 
volgen.  
We denken dat de meeste ouders blij zijn wanneer deze vakanties gelijk vallen en laten 
onze keus dus hierop uitkomen.  
Bij de GMR valt as.donderdag de beslissing.  

- Overige punten zijn na te lezen op de site van CSG de Waard.  
 
Goedkeuring/instemming MR, vanuit Jaarplanning: 
- evaluatie vorig jaarplan; we hebben er geen opmerkingen over concept jaarplan 1819; 
- pagina 1. SoVe- wat wordt bedoeld met jongens en jegens hen optreden?  
- pagina 5. punt nieuwe media niet ingevuld  
  
meerjarenplanning;  
- aanschaf gymlijn 

borging via studiedagen? Hoe komt dit terug?  
 
Taalbeleidsplan:  
- geen opmerkingen, zou voor de leesbaarheid wel korter en krachtiger kunnen.  
 
Invulling Jaarplanning MR vergaderingen 

- smartplan 18-19 in de MR vergaderingen komen uit het smart plan terug: 
● procedure dossiervorming /  
● educatief partnerschap (maart 2019) / partnerplan ouderbetrokkenheid 
● zorgstructuur (maart 2019)  

 
begroting ouderraad 

- Netty: klassenbudget uit kas kan niet 
- Hele fijne verantwoording door Ouderraad...waarvoor dank. 
- Ton en Lenneke doen morgen de kascontrole 

 
Jaarverslag MR wordt goedgekeurd. 
 
Rondvraag 
Geen rondvraagitems.  

 
 


