
 Notulen MR vergadering Paulusschool 13 maart 2019  
 
Aanwezig: Annelies, Cecilia, Menke, Elske, Annemiek, Imke 
Afwezig: Judith 
 
Blauwe tekst betreft acties 
  

1. Mededelingen 
               Er zijn geen mededelingen.  
 

2. Ingekomen stukken 
               Er zijn geen ingekomen stukken. 
 

3. Personeel 
De re-integratie van Annelies en Lotje verloopt volgens plan en voorspoedig. 
Patrick is voorlopig nog niet hersteld na zijn schouder operatie.  

 
4. Particuliere RT onder schooltijd: standpunt MR 

School neemt advies van de MR over. Dit houdt in dat particuliere RT in principe 
buiten schooltijd plaats moet vinden. School zal ouders hierover gaan 
informeren. 

 
5. Evaluatie schooltijden 

Vanuit iedere school in de wijk schuift er iemand van de werkgroep andere tijden 
aan om tot een voorstel te komen voor evaluatie. Vanuit de MR willen we hen 
vragen om de volgende punten hierin mee te nemen: 
-Hoeveelheid tijd om te eten- is deze voldoende? 
-Of de norm qua tijd voor de hoeveelheid onderwijstijd wordt gehaald? (gezien 
het feit dat een deel van de ‘eet tijd’ als onderwijstijd wordt aangemerkt) 

             Imke: deze punten delen met Rieke delen (zit in werkgroep) 
  

6. Financiën  
Elske heeft met Jansje, clusterdirecteur van de KSU en met Marc, (voormalig) 
voorzitter van de SVP en overige SVP leden, in februari gesproken over hoe de 
MR door het jaar heen (meer) vinger aan de pols kan houden mbt de financiën en 
hoe dit in de jaarplanning van de MR meegenomen kan worden. Voorstel is om in 
september al een gesprek te plannen met KSU en voorzitter MR over de concept 
begroting. KSU neemt hiertoe het initiatief via het MR-mailadres. Als reminder 
aan onszelf kunnen we dit (het gesprek in september) in de jaarplanning van de 
MR opnemen. Op deze manier heeft de MR vroegtijdiger zicht op de financiën en 
hiermee is ook het wensenlijstje van MR eerder gereed.  
 
Wensenlijstje voor invulling van het jaargeld van de SVP blijft zoals het al was. 
De formatie wordt opgebruikt en het geld gaat al op aan de vaste posten die in 
eerdere notulen van de MR te vinden zijn zoals plusklas en RT.  

 
Actie (Elske) geeft door de informatie mbt wensenlijstje door aan SVP.  
 
 
 



7. GMR 
 Schoolplan (bijlage) ligt nu bij de GMR. Daarna gaat het naar school en die 
kunnen hem dan gaan maken.  

 
8. Terugkoppeling OV 

Geen mededelingen. 
 

9. Jeelo 
Er wordt nu gewerkt in circuits. Hiermee hebben enkele leerkrachten 
geëxperimenteerd en dit biedt goede resultaten omdat hierdoor alle kinderen 
betrokken zijn en het werk afkrijgen. Daarnaast is het voor kinderen alleen af en 
toe veel werk. Kinderen leren hierdoor ook (beter) samenwerken. 
De groepen 5 t/m 8 krijgen nu ook spreekuren voor de Jeelo plus leerlingen. In 
deze spreekuren wordt de vraagstelling uitgediept en met elkaar vastgesteld. Ze 
stellen zo (deels) hun eigen verdieping vast.  
Opmerking van de MR: halen de leerlingen nu hogere cijfers dan in het begin 
(toen dat nog niet helemaal het gewenste opbrengt had)? School gaat dit 
meenemen naar het einde van het jaar toe. 

 
10. Pedagogisch klimaat 

Komt de volgende keer op de agenda. Gedragsprotocol is aangepast en komt dan 
op de agenda.  

 
11. Jaarplan van de MR met alle onderwerpen die per periode besproken 

moeten worden in de MR. 
School heeft een voorstel gemaakt. Dit is besproken, aangepast en vastgesteld. 
 

12. Huisvesting  
CvB, KSU bestuur en school zijn het eens over de wenselijkheid van 1 locatie 
voor school. Deze wens is nu bij de gemeente neergelegd omdat zij zeggenschap 
hebben over het gebouw en de huurders daarvan.  

 
13. Rondvraag 

Geen punten.  
 
 
To do oudergeleding: 
Wervingsprocedure starten voor nieuw MR lid 
 
To do overig: 
Annelies checkt bij Sander/Coen van der Meer of al onze e mail adressen in het MR 
paulus adres zitten.  
 


