
Notulen MR vergadering 14 mei 2019 om 20.00 - 21.30 uur. 

Aanwezig: Annelies, Judith, Cecilia, Menke, Elske, Annemiek, Imke 

Afwezig: niemand 

Besproken agenda punten: 

 Mededeling: Binnen de KSU is besloten dat het strategisch beleidsplan 
verlengd gaat worden i.v.m. een eventuele nieuwe organisatiestructuur. Het 
huidige schoolplan wordt daardoor ook met 2 jaar verlengd maar aangevuld 
met addendum zodat het ‘inspectie proof’ is.  

 

 Evaluatie schooltijden. Er is een werkgroep bijeenkomst geweest maar daar 
kon niemand van de Paulusschool bij aanwezig zijn. Er is binnenkort 
tuindorp overleg met de scholen in de wijk waar stand van zaken besproken 
zal worden. Op dit moment is er nog geen evaluatie vragenlijst voor ouders 
om andere tijden te evalueren. Streven is om dit voor eind dit schooljaar te 
doen. 

 

 Financiën. Nog niet van alle ouders zijn de toestemmingsformulieren ter 
incasso retour waardoor SVP nu aan het kijken is hoe ze als nog die ouders 
kunnen bereiken zodat er als nog een incasso plaats kan vinden. Ook zijn er 
enkele ouders die geen toestemming hebben gegeven. SVP gaat nu bedenken 
hoe ze ook bij deze ouders tot incasso over kunnen gaan, mochten ze 
daarmee op een andere wijze wel akkoord mee zouden gaan.  

Jaarverslag van SVP komt zeer binnenkort op de website. 

 

 GMR. Er komt een GMR trainingsbijeenkomst op 22 mei waar we naartoe 
kunnen. Niemand van de onze MR zal hierbij aansluiten. 

 

 Communicatie naar ouders. Er heeft zich nog niemand aangemeld voor de 
MR opvolging van Imke.  

 



 Schoolgids. Instemmingsrecht. Akkoord en vastgesteld na feedback. 
Feedback vanuit ouders op huidige versie: Het is heel overzichtelijk. Het 
mag nog iets meer gepersonaliseerd worden. Er is nu veel nadruk op 
kinderen die verdieping nodig hebben. Ook huidige visie van thematisch 
onderwijs (in de vorm van Jeelo) en de recente ontwikkelingen mag nog iets 
meer belicht worden. Visie en missie mag iets persoonlijker en uitgebreider 
beschreven worden. 

 

 Pedagogisch klimaat. Gedragsprotocol is aangepast. Feedback hierop van de 
MR: Heel helder, praktisch en volledig protocol wat MR betreft. Aanvulling: 
Kijk nog eens of het qua terminologie iets meer beschreven kan worden in 
termen van onderwijsbehoeften/handelingsgericht.  

 

 Vakantierooster. Instemmingsrecht. Akkoord en vastgesteld.  

 

 Tussenevaluatie van de opbrengsten. Besproken. 

 

 Tussenevaluatie jaarplan. 

 

  Dit heet nog SOP: schoolondersteuningsprofiel. POS is organisatie…(eerder 
SOP).  

Volgende keer op de agenda:  

 Werkverdelingsplan.  

 

 Huisvesting,  

 

 Formatie 

 



 Jaarplan 

 


