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Notulen medezeggenschapsraadvergadering dd 2 juni 2020 
 

Aanwezig   Suzan den Os (voorzitter), Dionne van der Helm-Wilmer, Isabelle v.d. Helm, Anja Ris,  

  Sandra Pellikaan, Fenny de Blois, Liza Koolhoven (notulen) 

 

20.15. Fenny opent de vergadering welke via MS Teams plaats vindt als gevolg van het Coronavirus.  

 

Notulen van de vorige MR vergadering  d.d. 2 april 2020  

Notulen worden goedgekeurd, er zijn geen opmerkingen, graag op de website plaatsen @Dionne. 

 

Post - Geen post 

 

Vanuit de GMR - Geen punten ontvangen 

 

Mededelingen  

● Personele zaken: zijn in laatste nieuwsbrief reeds doorgegeven, o.a. vertrek Anja Ris a.g.v. vervroegde 

uittreding en Marieke Hovenga a.g.v. nieuwe functie bij andere school.  

● Terugkoppeling uit directeurenoverleg: momenteel wordt er gewerkt aan Professioneel Management 

Statuut welke op de studiedag aan het team wordt gepresenteerd, hierna volgt goedkeuring door de 

MR voor het einde van het huidige schooljaar.  

 

Corona  

• Nieuwe update: de school gaat per 8 juni 2020 weer open, hierover is al overleg geweest en de 

plannen zijn gereed.  

• Terugkoppeling vanuit ouders: hoe gaat het tot nu toe: dit is reeds besproken in het overleg van 29 mei 

2020 over de heropening van de school.  

 

Jaarplan - voortgangsbewaking 

WerkverdelingspIlan: hier wordt aan gewerkt en zal na goedkeuring van het team worden besproken in individuele 

gesprekken.  

 

Onderdeel van jaarplan zijn tevens de 4 doelstellingen, te weten: 

Collegiale consultatie: a.g.v. de Coronacrisis is deze doelstelling uitgesteld tot volgend schooljaar.  

Lezen: een nieuwe, geïntegreerde methode voor technisch- en begrijpend lezen is geselecteerd en zal op de 

studiedag worden gepresenteerd en toegelicht.  

Creativiteit: in laatste periode van schooljaar wordt aangedacht geschonken aan verschillende kunststromingen. 

Dit onderdeel vindt in afgeslankte vorm plaats zonder aanwezigheid van ouders.  

Rekenen: er is onderzoekgedaan naar rekenmethoden aangezien de huidige methode niet goed aansluit bij de 

wensen van nu. Voorkeur gaat uit naar adaptieve, digitale methode waarbij devices zijn ingebrepen om de 

leerprestaties te bevorderen. Er is nog geen geschikte methode gevonden, dit wordt doorgeschoven naar het 

volgende schooljaar.  

 

Formatieplan en samenstelling medewerkers 

Het huidige aantal fte in de formatie ligt boven toegestane aantal fte. Hier is aan gewerkt en het plan dat ter 

goedkeuring aan bestuur is voorgelegd voldoet aan de norm. Op het moment dat er wijzigingen optreden zal 

opnieuw naar het formatieplan worden gekeken en zal dit worden aangepast.  

Indeling van de groepen is bekend met een aantal leerkrachten die op dezelfde groep blijven en een aantal 

wisselingen. 
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Rondvraag  

Ouderklacht: Binnengekomen ouderklacht wordt besproken en antwoord wordt geformuleerd, dit zal tevens 

worden teruggekoppeld aan de betreffende ouder.  

Vervanging Anja Ris volgend schooljaar: dit wordt nog onderzocht.  

Beoordeling functioneren directeur door MR: voorkeur is om competentielijst te bekijken en op basis hiervan 

feedback te geven. Dit kan worden toegelicht in een gesprek.  

 

Actielijst 

Wat Wie Wanneer 

AVG-vraag m.b.t. foto’s eigen telefoon 

leerkrachten 

Femke bij GMR gebracht Volgende GMR-vergadering 

antwoord (23 jun) 

Marketing en communicatie advies Liza en Dionne Voor einde schooljaar maken 

Liza en Dionne afspraak 

Input nieuwsbrief: update vanuit MR Liza Voor vrijdag 5 juni (daarna 

eerste donderdag vd maand)  

Beoordeling directeur door MR, 

competentielijst doorsturen naar overige MR 

leden 

Anja Zo snel mogelijk, uiterlijk voor 

volgende vergadering 

 

Volgende MR-vergaderingen 

 

 

  Volgende GMR-vergaderingen (19.30 op het Stafbureau) 

Dinsdag 30 juni (notulen: Sandra)   23 juni 

 


