
 

                    

        

Notulen MR vergadering 

 

Datum:  Dinsdag 17 september 2019       

Aanvang:   19.30 uur  

Afgemeld:    Nadine 

 

 

1. Opening door Henk 

Henk opent zijn laatste schooljaar op De Parel met een terugblik op zijn loopbaan en 

het lied “Ik zal er zijn” van Sela.  

2. Welkom Carli 

Carli stelt zich voor. 

3. Goedkeuring notulen vorige vergadering 

Goedgekeurd. De notulen mogen nu op de website geplaatst worden. 

4. Ingekomen stukken  

Basiscursus voor leden (G)MR 19 november (mail 4/9 of 11/9) 

Carli gaat deze cursus misschien volgen. 

Nieuwsbrief van MR (mail 11/9) 

5. TSO - begroting, financieel jaarverslag  

Goedgekeurd.  

  -verhoging tarieven > mail Henk 10/9 

Goedgekeurd.  

Marc geeft bovenstaande door aan Veneranda en zij zal dit vervolgens weer 

communiceren met het bestuurskantoor. 

 



6. Jaarplan MR 19/20 definitief vaststellen 

We gaan akkoord. Marc past nog een paar kleine dingen aan. 

Maandag 3/2 (i.p.v. 11/2) = laatste MR vergadering voor Henk. 

Dinsdag 7/4 wordt dan bijgewoond door Frieda. 

Het MR jaarverslag wordt vanaf dit jaar eerst gedeeld met de oudergeleding en pas 

daarna gedeeld met alle ouders via de weekmail. 

7. Trendanalyse cito juni 2019 (Henk) 

Na het gesprek tussen de leerkracht en de ib-er worden de conclusies n.a.v. de cito’s 

verwerkt in een groepsplan / individuele plannen. Het plan loopt van februari tot juni 

en na juni maakt de leerkracht een plan voor het volgende half jaar ook al zit de 

leerling dan niet meer in zijn/haar klas. De nieuwe leerkracht kan dit plan rond de 

herfst eventueel bijstellen. 

Voor de voorjaarsvakantie is er een bespreking waarin elke leerkracht vertelt hoe 

zijn/haar klas er voor staat en wat er nog aan winst geboekt kan worden. Andere 

leerkrachten kunnen feedback geven. Daarna vertellen de ib-ers m.b.v. grafieken 

hoe we er als school voorstaan.  

Er zijn 2 conclusies getrokken in de afgelopen periode: 

● Het rekenen loopt een beetje terug.We willen daarom graag een nieuwe 

rekenmethode die up to date is. Dit jaar komen er een aantal nieuwe 

methodes uit maar we wachten nog een jaar zodat de kinderziektes eruit zijn 

als wij een methode aan gaan schaffen. 

● Al jaren gaat er veel aandacht uit naar het leesonderwijs. We willen het 

leesniveau nog verder opkrikken door vele meters te maken (technisch lezen). 

V.a. groep 4 begint de les standaard met 10 minuten lezen in je leesboek. We 

willen een breed aanbod van boeken aanschaffen die aansluiten bij de 

interesses. Aan het begin van de leesles wordt er altijd begonnen met 

boekpromotie. Door de kinderen veel te laten lezen gaat de woordenschat 

vooruit en dat heeft weer een positieve uitwerking op het begrijpend lezen wat 

weer heel belangrijk is in het VO. Als team krijgen we het komende jaar ook 

training op dit gebied. 

7 april 2019:  graag trendanalyse cito met grafieken door Nadine. 

8. Jaarverslag school 18/19 (Henk) 

Er zijn geen opmerkingen of vragen bij het jaarverslag. 

 

 



9. Pensioen Henk 

Over een poosje begint de wervingsprocedure. Eerst wordt er een profiel gemaakt 

voor een opvolger en daarna wordt er een sollicitatiecommissie gevormd. In deze 

commissie zitten in ieder geval twee MR leden (1 ouder en 1 leerkracht), een teamlid, 

Rose en Bert Tuk. 

Frieda is bezig met het laatste deel van de studie schoolleider en wordt ook ingelicht 

over alle praktische zaken zodat zij een eventuele opvolger kan helpen. 

10. Rondvraag 

Dinsdag 15/10 krijgen we visitatie van collega’s van andere scholen. Zij gaan de 

school doorlichten net als de inspectie. Van 11.30 - 12.00 uur is er een gesprek met 

ouders uit o.a. de MR. Marc of Emmeline stemmen onderling even af en geven dit 

door aan Henk. 

Carli gaat een stukje schrijven over de MR en Henk zet er wat linken bij waar ouders 

bepaalde stukken kunnen vinden. Dit in het kader van de zichtbaarheid van de MR. 

11. Sluiting door Bert 

Bert sluit af met gebed. 

 

 

 

 

 


