
Notulen medezeggenschapsvergadering 21 maart 2019 
 
Aanwezig: MR leden: Anja Ris, Leontien Spohr  (voorzitter), Femke Akkermans, Sabine Goes (notulist) Afwezig: Fenny de Blois, Isabelle van der Helm (zwangerschapsverlof) Directie: Joop Zuydgeest    Notulen van de vorige MR-vergadering  Notulen zijn akkoord. Joop zorgt ervoor dat het op de site wordt geplaatst.  Post Geen post.   Mededelingen 
 Personele zaken i.v.m. nieuwe collega’s, ziekte, vervanging en verlof worden gedeeld.  
 Directieoverleg besproken: 

o Werkverdelingsplan – verplicht vanuit CAO 
o Strategisch beleidsplan 
o Nieuw lid CvB aangesteld  GMR Onderwerpen die aan bod zijn gekomen: 

 Begroting  
 Doorontwikkeling stafbureau 
 Brochure lerarentekort. Gaat zowel om binnen halen van nieuwe leraren als binden van huidige leraren.  Komende vergadering: 
 Kwaliteitskader van de stichting 
 Beleidsnotitie strategisch kwaliteitsmanagement – ligt voor ter besluitvorming aan de GMR 
 Convenant IGBO / IGVO 
 
Ouderbetrokkenheid 
Nieuwe rapport Op volgende teamvergadering zullen rapporten worden gedeeld met elkaar om te bekijken waar teamleden van elkaar kunnen leren.  Reacties 
 Kinderen die bij cognitieve vakken niet zo hoog scoren komen er niet zo goed uit in het rapport, behalve in de tekst. Dan wordt de tekst dus nog belangrijker. 
 Positief over de 15 minuten. Prettig dat je echt de tijd hebt.  
 Door de uitdraai van functioneringsniveaus gaat het in het gesprek erg veel over cito en functioneringsniveaus 
 Soms niet helemaal duidelijk waar de opmerkingen / vrije tekst bij horen. 
 Niet alle ouders schrijven in waardoor er gaten in de planning ontstaan. 
 Goed, Ruim voldoende, voldoende had ook G / RV / V kunnen zijn 
 Suggestie om eerst pagina met vrije tekstvelden te doen en daarna de scores 
 Spreekbeurten boekbesprekingen staan nu onder 1 kopje (presentaties). Minder herkenbaar als kinderen daarin excelleren. 
 Sommige ouders vinden het nieuwe rapport erg sober. Dat komt vooral als de teksten erg kort zijn.  
 Functioneringsniveau niet meegegeven. Had wel gemoeten.  



 Citoscores zitten volgende keer niet meer bij het rapport. Dit wordt vervangen door Functioneringsniveau.   Conclusie: Opzet en intentie van rapport is goed. We moeten alleen nog verder werken aan de optimale invulling van teksten.   Suggestie wordt gedaan om een soort checklist te maken voor leraren. Denk aan: 
 Afspraken uit startgesprek terug laten komen 
 Inzet 
 Voorbeelden noemen 
 Werkhouding  Klankbordgroep: Intentie was om de klankbordgroep weer bij elkaar te laten komen. Bij nader inzien is de vraag of het op dit moment van toegevoegde waarde is. Oudergeleding van MR zal wel terugkoppeling geven aan de klankbordgroep wat nu stand van zaken is en wat we hebben gedaan met hun opmerkingen.   
Nieuwe directeur en de MR 
Vraag aan Dionne of ze vanaf volgende vergadering aanwezig kan zijn. Fijn als ze vanaf 9 mei aanschuift. Joop 
bespreekt dit.  
 
Rookvrije school Doorgeschoven naar volgende vergadering 
Begroting 
Begroting is voorgelegd. We zijn een financieel gezonde school.  
Formatieplan Tekstuele schoolformatieplan is voorgelegd. 
Er komen weer 10 groepen, twee groepen 6.  Invulling met leerkrachten zal volgende vergadering 
gereed zijn.  
Rondvraag: Besteding van werkdrukgelden PMR is akkoord dat niet-bestede werkdrukgelden van 2018 / 2019 zullen worden besteed aan OP 
(ondersteunend personeel). 
Voorbeeldgedrag personeelsleden Zowel docenten als begeleiders bij BOOST moeten zich bewust zijn van hun voorbeeldfunctie.  
  



Actielijst 
Wat Wie Wanneer 
Jaarplan op de agenda Sabine 1 keer per kwartaal Klankbordgroep bericht geven  Oudergeleding MR doet voorstel  
                     

 Te agenderen punten  Monitoring succes groep 3 i.v.m. groepsgrootte  Blijvend aandacht besteden aan gezonde voeding om te voorkomen dat de uitgangspunten beperkt blijft tot een papieren stuk. 

 

Schoolplan BMS januari Check of gezonde voeding voldoende terugkomt in de jaarkalender en boekjes van de groepen. 
 

Agendapunt: Mobiele telefoons  Rookbeleid Januari op de agenda Ervaring met de formulieren van het startgesprek November 
Kwaliteitskader van de Laurentius Stichting November Jaarverslag 2017-2018 November Strategisch beleidsplan van de Laurentius Stichting November 

 


