
 
 
 
 
 

Status: concept  Pagina 1 van 3 
Datum: 15-9-2020 

Notulen MR-vergadering 
Datum:             maandag 14 september 2020 
Tijdstip:      20:00 uur 

Locatie:             School 

Aanwezig:  Willem-Jan, Jacqueline, Ilse en Yvon (2e deel van de vergadering) en Wilbert 

Directie:            Caroline 

1. Opening  vergadering 
• De agenda is vastgesteld 

• Geen ingekomen stukken 

2.   Mededelingen: 
• Mededelingen: Yvon sluit later aan via teams. 

• De notulen van 29-6-2020 zijn met één wijziging - te weten Punt 5 (Vonk ouderlid 

aanleveren MR en moet zijn GMR) –goedgekeurd. Deze notulen mogen op de 

website geplaatst worden. 

• Erwin Visee is namens de ouders/De Vonk toegetreden tot de GMR. 

3. Rolverdeling n.a.v. het Perspectief overleg van Caroline. 

Belangrijk thema van deze vergadering is de rolverdeling en visie op de MR. Ter 
voorbereiding op het tweede deel van de vergadering hebben we kennis genomen van het 
model en voorgesproken.  
 

4. WVTTK 
• Kwaliteitskaarten 

We hebben het uitgebreid gesproken over de kwaliteitskaarten. Nuttig en goed om terug te 
laten komen (SOP bespreking).  
 

• Stand van zaken van de Flex-klas: 
De SWOT analyse door onderwijsadviesbureau Teach 2day is afgerond.  
 

• Onderwijsinspectie 
De onderwijs inspectie geeft nu een voldoende aan de school. Echter wil Caroline graag voor 
een ‘goed’ in aanmerking komen. Caroline geeft aan dat de school op dit niveau acteert en 
heeft er vertrouwen in dat de onderwijsinspectie dat ook zo ziet. Echter zal de school pas 
over 2 jaar worden beoordeeld. 
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• School aan zet 
Dit is vernieuwd. Deze site is belangrijk voor ouders die scholen willen vergelijken. De 
content op deze site kan de school en ouders zelf verzorgen. Caroline zal en eerste aanzet 
maken voor deze content en daarna een seintje geven. Daarna gaat de MR eventueel met 
hulp van ouders de content beoordelen en aanvullen zodat dit voor potentieel nieuwe 
leerlingen aantrekkelijk is. 
 

Tweede deel vergadering: 

5. Opening deel 2 vergadering 
• Vaststellen agenda: 

 

6. Rolverdeling en perspectief MR 
Gezamenlijk hebben we een goede dialoog gevoerd over hoe de directie en Mr elkaar nu en 
in de toekomst zien acteren. Om te zien waar we staan en waar we zouden willen als MR 
hebben we een model ‘fasen van en perspectieven op directeur en MR + positiebepaling’ 
gebruikt. 
Belangrijke en waardevolle inzichten die we hebben opgedaan zijn: 

- Caroline ziet graag een proactieve MR. Kernwoorden hierbij zijn, zelf sparringpartner, 
liever vroegtijdig een goede discussie, elkaar aanspreken, afstemming met de 
achterban. De MR vormt een mening over diverse onderwerpen en deelt dat actief 
met Caroline. Belangrijk hierbij is ook wederkerigheid. 

- De eerste inzichten voor de MR zijn dat we ons willen bewegen naar een combinatie 
van systeemgerichte en waardengerichte positie. We hebben hier gesproken over 
wat is de achterban en hoe vind een goede afstemming met de achterban plaats. 
Willen we een proactieve MR zijn en wat is er voor nodig om daar te komen. 

 
De MR zal aankomende tijd dit onderwerp en de positiebepaling verder uitwerken. 

7. Klachten 
Er zijn geen klachten binnengekomen. 
 

8. PR 
Er wordt een promofilm gemaakt. Wanneer deze klaar is hebben we voorgenomen deze film 
actief te delen via diverse kanalen. 
Onderwerpen en ideeën om onder de aandacht te brengen via de (lokale) pers: 

1. Nieuwe mediatoren. Kinderen bemiddelen bij conflicten op het schoolplein; 
2. Gymleraren 
3. Promotiefilm 
4. SWOT meer begaafden (wanneer dat gereed is). Teach today.We willen ouders  
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9. Rondvraag en actiepunten: 
 

Nummer Eigenaar Actiepunt Status 

14-9-01 Willem-
Jan/Wilbert 

Jaarplanning updaten. De basis voor de agenda (2e 
gedeelte vergadering). 
Evaluatie ambitiekaart inplannen. 

onderhanden 

14-9-02 Willem-Jan Opgeven Ilse, Jacqueline en Willem voor MR cursus 
-14-10. 

Nieuw 

14-9-03 Willem-Jan Uitnodigen ouderpannel, 1 of 2 keer per jaar  Afgerond 

14-9-04 Willem-
Jan/Wilbert 

Voorstellen (Social scools of vergeet me nietje). 
Bullets voor welke onderwerpen ouders bij ons 
terecht kunnen. 
Plus het is een openbare vergadering, als je je 
aanmeld kun je meedoen (transparantie) 

Afgerond 

14-9-05 Caroline ➔ Notulen 29-6 en 14-9 plaatsen op de site onderhanden 

14-9-06  Ilse Nieuwe MR app-groep openen. Afgerond 

14-9-07 Willem-Jan Afscheid Yvon   Uitgesteld 

16-11-01 Willem-Jan Groentje bellen voor gastles Nieuw 

 
 
  
 


