
  
 

 

Notulen  

MR   vergadering   Sabina   van   Egmondschool  

 

 

 

 
Vergadering   MR   04-03-2020  

Vergadering  MR  

Plaats  Sportlaan   1b  

Tijd    Woensdag   4   maart.   Tijd:   19.30   -   21:30  
  Dhr   vd   Veeken   vanaf   20.00   uur   aanwezig.  

Bijzonderheden   

Voorzitter  dhr   Eeltink  

Notulen  mevr   Van   Loo   (voor   dhr   Zegel)  

Aanwezig  dhr   vd   Veeken,   dhr   Eeltink,   mevr   Gaillard,    mevr   Van   Loo  
Afwezig:  
dhr   Zegel,   mevr   Bennekom,   mevr   Rosendaal  
 
 
 
 

 



TK:   Ter   kennisgeving  
O:     Overleg  
BS:   Brainstormen  
 
B:     Besluit  
M:    Mededeling  
KV:   Korte   vraag  
IN:   Instemming  
INP:   Instemming   Personeel  
A:   Actie  
 
 

Tijd  Agendapunt   doel  door:  

1.  Opening  TK  DZ   

2.  Vaststelling   Agenda  O  allen  

3.  Notulen   en   actielijst   vorige   agenda  
- afschrift   TSO   

Geld   blijft   staan   als   buffer   voor   materiaal  
voor   kinderen   (schoolplein).   

- wijzigingen   schoolgids   
Op   de   planning   (korte   termijn).   

 

O  vz   

4.  Ingekomen   stukken  
 
Mapje   maken   voor   informatie   /   literatuur   MR   dat  
we   kunnen   laten   rouleren   in   de   MR.   (mevr   Van  
Loo)   

TK  vz   

5.  Financiële   update   en   begroting   kalenderjaar  
2020  
 
De   MR   heeft   de   begroting   ingezien   en   stemt  
hiermee   in.  

IN  dir.   

6.  Mededelingen   directie:  TK  dir.   



-   innovatie  

Per   unit   zijn   er   een   aantal   wijzigingen  
doorgevoerd   die   bij   de   MR-leden   bekend   zijn.   

aanvulling:  

Unit   1-2-3   Sportlaan   zal   per   9   maart   verder   gaan  
met   de   volgende   basisgroepen   1-2,   1-2   en   3.   In  
de   middagen   werken   de   leerlingen   wel   met  
leerjaar   1,   2   en   3   samen.   Dit   is   besloten   na  
meerdere   gesprekken   met   de   units.   De  
leerkrachten   ervaren   eigenlijk   alleen   maar  
nadelen   van   de   basisgroepen   1-2-3.   Deze   week  
informeren   we   ouders   hierover.   De   verwachting  
is   dat   ouders   en   kinderen   hier   geen   problemen  
mee   zullen   hebben.   Tijdens   de  
10-minutengesprekken   hebben   de   ouders   van  
kinderen   van   leerjaar   3   al   gesproken   met   juf  
Danique   en   de   ouders   van   leerlingen   van   leerjaar  
1   en   2   met   de   overige   leerkrachten.   

Tot   de   meivakantie   zal   er   een   analyse   worden  
gedaan   van   iedere   unit   om   duidelijk   te   krijgen  
waar   de   unit   zich   bevindt   in   het  
negenveldenmodel   van   Slimfit.   Vervolgens   zal  
het   team   na   de   meivakantie   opnieuw   de   stip   aan  
de   horizon   bepalen.   Dan   kan   er   per   unit   een   plan  
worden   gemaakt   om   naar   deze   positie   toe   te  
werken.   

Ouderavond   in   Poortwijk   en   Sportlaan   is   bezocht  
door   verschillende   ouders.   Er   is   in   een   positieve  
sfeer   van   gedachten   gewisseld   over   de   innovatie.  

-   werkdruk  

Tot   de   meivakantie   is   er   een   periode   van   rust  
afgesproken.   Dhr   Vd   Veeken   heeft   de   indruk   dat  
de   wijzigingen   en   de   aangekondigde   periode   van  
rust   voor   een   afname   van   werkdrukbeleving   heeft  
gezorgd.  

7.  Overige   zaken   vanuit   het   bestuur   -   acties   n.a.v.  
schoolplan  

TK  dir.  



 
Toekomstgericht   Onderwijs   door   gebruik   te  
maken   van   Onderzoekend   leren  
Eén   van   de   beleidsthema’s   van   het   strategisch  
beleidsplan   van   CSG   De   Waard   is   leren   in   de  
21e   eeuw.   Een   bovenschoolse   werkgroep   heeft  
onderzoek   gedaan   welke   onderwijskundige  
methode   het   beste   past   en   is   uitgekomen   bij  
onderzoekend   leren.   

8.  Financieel   jaarverslag   (doorgeschoven)   
 
Dhr   Vd   Veeken   vraagt   zich   af   welk   document   we  
hiervoor   gebruiken   in   de   MR.   mevr   Van   Loo  
zoekt   uit   wat   we   vorig   jaar   hebben   gekregen   en  
besproken.   

TK   dir.  

9.  Verzuimbeleid   voor   personeel   en   leerlingen  
(doorgeschoven)   
 
Het   is   nog   niet   gelukt   om   hier   de   juiste   gegevens  
van   te   krijgen.   

TK   dir.   

10.  Internetprotocol   (doorgeschoven)   
 
De   MR   heeft   het   protocol   Mediawijsheid  
ingezien.   Deze   moet   nog   vast   worden   gesteld.   Er  
zullen   misschien   nog   kleine   wijzigingen   komen.  
Op-   en   aanmerkingen   zijn   besproken.  

TK   dir.   

11.  Evaluatie   Schooljaarplan   
(doorschuiven   naar   de   laatste   vergadering)   
 
Op   28/11   is   het   volgende   besproken   en  
genotuleerd:   
 
Jaarverslag   school   18/19  
Door   de   herziening   van   de   Strategische  
Beleidsplan   periode   18   -   23   is   de   focus   gelegd  
op   het   klaarzetten   van   het   jaarplan   van   19/20.  
Daardoor   is   er   binnen   het   programma   dat   binnen  

TK  dir.   



CSG   wordt   gebruikt   geen   uitgebreide  
terugkoppeling   op   schooljaar   18/19.   

12.  Mededelingen   GMR   
Nagevraagd   bij   lid   GMR..  
Geen   bijzonderheden.  

TK   IvL   

13.  Eigen   functioneren   MR   
We   zijn   tevreden.   De   ouders   weten   de   OMR  
leden   te   vinden.   
Volgende   keer   het   afstemmen   van   de   data   van  
de   vergaderingen   beter   stroomlijnen   met   bij  
voorkeur   2   reserve   data.   Dhr   Vd   Veeken   doet  
een   eerste   voorstel   voor   data   2020/2021.   

O  vz   

14.   Verkiezingen   /   Rooster   aftreden   MR-leden   
Dhr   Eeltink   gaat   op   voor   een   tweede   termijn.   
Mevr   Van   Loo   en   mevr   Bennekom   zijn  
voornemens   hun   taak   neer   te   leggen,   maar   nog  
in   afwachting   van   de   conclusies   omtrent  
taakbeleid.   

O  dhr   Eeltink  
mevr  
Bennekom  
mevr   Van   Loo  
 

15.  Rondvraag  
Mevr   Gaillard   is   volgende   vergadering  
verhinderd.   

O  vz  

 Doorschuiven:   
- Financieel   jaarverslag   
- Verzuimbeleid   
- Aftreden   PMR   leden   /   taakbeleid   
- Evaluatie   Schooljaarplan   

(naar   laatste   vergadering)   
 
Actielijst:   
Mapje   literatuur   MR  

  
 
 
 
 
 
 
 
mevr   Van   Loo  
 

 
 
 
 


