
Agenda MR vergadering  
 
Aanwezig: Menke, Judith, Cecilia, Annemiek, Annelies, Elske  
Afwezig: niemand 
  

1. Formatie 
Leerkrachten hebben instemmingsrecht en stemmen bij deze in. Ouders zijn content 
dat de formatie al bijna rond en gelukt is.  

 
2. Schoolgids 
MR vindt hem duidelijk en overzichtelijk. Ouders hebben hier instemmingsrecht op 
en keuren hem bij deze goed.  

 
3. Werkverdelingsplan 

Instemmingsrecht van de teamgeleding. Team is akkoord.  
 

4. Addendum Schoolplan 
Instemmingsrecht van gehele MR. Feedback punten door MR zijn besproken. MR 
is akkoord met dit plan, na verwerking van feedback.  

 
5. Huisvesting 

Gemeente staat positief tegenover de wens van de Paulusschool om 1 locatie te 
hebben. School is in overleg met partners om te kijken wat er hoe en wanneer 
hierin haalbaar is. Volgend schooljaar zal één eventuele locatie nog niet aan de 
orde zijn.  

 
6. Jaarplan 

Werkgroepen hebben afgelopen week evaluatie van hun plannen in het team 
gepresenteerd. Dit moet verwerkt worden in het jaarplan voor volgend 
schooljaar. Dit komt op de agenda voor de eerste MR bijeenkomst van volgend 
schooljaar. 

 
7. CITO toetsmoment afname. Ouders merken op dat het moment van afname in 

sommige groepen eerder valt dan wat de CITO aangeeft dat het zou moeten zijn. 
School geeft aan dat ze hier ook over nagedacht hebben en dat ze spreiding 
moeten hanteren vanwege A4 d en dergelijke.  
Woordenschat toets gaat vervallen.  
 

8. Evaluatie andere schooltijden ouders.  
Menke heeft ouders laten weten welke vragen de OBS aan ouders stelt. Ouders 
van de Paulusschool wensen hier enige aanpassingen in. Elske zal deze vragen 
aan Annelies aanleveren die ze via ParnasSys uit zal zetten bij ouders. Daarna zal 
de MR ze gezamenlijk analyseren. 

 
9. Financiën  

SVP is bezig met innen schoolgeld. Ze zijn nog bezig met sommige ouders om de 
toestemming te regelen. Enkele vragen hebben vragen over de hoogte van de 
ouderbijdrage.  
In de toekomst moet de hoogte en inzet van de MR weer geagendeerd worden. 
Jaarverslag van de SVP komt binnenkort op social schools. 



 
 

10. Terugkoppeling OV. Annemiek zal aansluiten in het komende overleg. 
 

11. Wervingsprocedure MR lid. Er zijn nu 2 kandidaten. Ze zullen geïnformeerd 
worden over dit feit. Als ze beide willen dan zal de MR verkiezingen uitschrijven. 

 
12. Jaarplanning MR 

Cecilia doet een voorstel voor data volgend jaar.  
 
 
 
 


