
Notulen MR vergadering maandag 24 juni 2019 

Tijdstip: 19.15 – 21.00 

Aanwezig: Jasmijn, Marjo, Siet, Willemijn, Silke, Valeri, Yvonne 

(voorzitter), Bas (notulist) 

Afwezig: Chris, Liana, Corinna 
 

1. Vorige verslag: 
 Het verslag van de vorige keer is goedgekeurd. 

 

2. Schoolplan 2019 - 2023 
Opmerkingen en vragen over het schoolplan 2019-2023: 

 Schooltuinen gaan toch door. Er is toch ruimte in de formatie gevonden. 
 Tikfout: schoolmaatschappelijk. 
 Het inspectieresultaat wordt niet genoemd. Het wordt alsnog opgenomen in het plan. 
 Wat betekent ‘gewicht’? Ieder kind heeft een bepaald gewicht. Heeft te maken met 

opleiding ouders; bij ons op school is deze laag want veel (hoog)opgeleide ouders. 
 Wat wordt precies bedoeld met de zwakte ‘lat hoog leggen’? Het personeel en de directie 

hebben soms de neiging te veel te willen en te snel gaan met het risico zichzelf voorbij te 
lopen. 

 Bedreiging: Maakbare samenleving; komt door de samenleving, alles moet maar kunnen. 
 Je kunt ook nog meer ouders betrekken bij de kwaliteit. 
 Genderneutraal: wordt wel rekening mee gehouden, maar we willen het ook niet 

overdrijven. 
 Bij het onderdeel taal staat: ‘in de bovenbouw wordt startniveau bepaald en het aanbod 

daarop afgestemd’. Hoe worden aan het eind van het schooljaar dan toch de eindtermen 
behaald? Iedereen krijgt het reguliere programma, maar sommigen oefenen met extra 
lesstof. Welke extra lesstof dit moet zijn wordt bepaald door op verschillende momenten 
het (start)niveau te bepalen. 

 In het schoolplan staat dat de kwaliteit op alle gebieden ‘goed’ is: dit klopt ook echt. Echter, 
het kan er ook uit gehaald en daarvoor in de plaats de inspectiebeoordeling worden 
opgenomen. 

 Het is belangrijk om de rol van de MR ook te beschrijven als betrokken partij. 
 Stemming schoolplan: 2 ouders en 5 leerkrachten stemmen in; Chris heeft ook al van 

tevoren ingestemd. Liana en Corinna worden nog geraadpleegd. Zij waren er niet bij. 
Inmiddels heeft Liana haar instemming gegeven. 

Toevoeging na de vergadering: 
Inmiddels is het schoolplan naar aanleiding van deze vergadering op een aantal punten aangepast en 
heeft iedereen het nogmaals ontvangen. 

3. Formatieplan 2019-2020 
 De school heeft moeite voldoende mensen te vinden om de formatie rond te krijgen. Toch 

blijven ze kritisch op de kwaliteit bij het aannamebeleid. Er wordt niet per se naar een man 
of vrouw gekeken/gezocht. 

 Stemming PMR: Unaniem aangenomen. 
 

4. Volgend jaar 
 Marjo wil deelnemen in de GMR namens de Pinksterbloem. 



 Mogelijk komen er verkiezingen; Bas vertrekt uit de MR en ook Corinna heeft besloten te 
stoppen. Er wordt een oproep gedaan voor nieuwe leden. Indien er meer aanmeldingen 
komen dan plaatsten zullen er verkiezingen georganiseerd worden. 

 Voorlopige vergaderdata volgend schooljaar:  
 do 10/10 
 do 28/11 
 ma 20/1 
 do 12/3 
 ma 11/5 
 ma 15/6 

 


