
Notulen	  MR	  vergadering	  woensdag	  14	  november	  2018	  om	  20.00	  uur	  
	  
Aanwezig:	  Judith	  (groep	  8	  leerkracht,	  nieuw	  ter	  vervanging	  van	  Marjel),	  Cecilia,	  Menke,	  
Annemiek,	  Elske,	  Imke	  
Afwezig:	  niemand	  
	  
	  
1.	  	  	  	  Welkom	  
	  
	  	  
2.	  	  	  	  Mededelingen	  

• Menke:	  het	  vervangingsprotocol	  is	  aangepast	  en	  met	  het	  team	  besproken.	  	  
	  
3.	  Besproken	  items	  

• Vraag	  van	  ouders	  m.b.t.	  Jeelo:	  willen	  graag	  weten	  hoe	  dit	  leidt	  tot	  het	  behalen	  van	  
de	  kerndoelen	  en	  dit	  tussentijds	  steeds	  met	  school	  bespreken.	  Werkgroep	  heeft	  
hierover	  gesproken.	  MR	  krijgt	  hier	  nog	  een	  stuk	  over.	  School	  is	  aan	  het	  nadenken	  
over	  hoe	  ze	  kennis	  en	  vaardigheden	  kunnen	  toetsen.	  Teamleden	  gaan	  naar	  Jeelo	  
bijeenkomsten	  om	  te	  kijken	  hoe	  de	  ontwikkelingslijnen	  van	  Jeelo	  getoetst	  kunnen	  
worden.	  Wordt	  vervolgd.	  
	  

• Uitkomsten	  uit	  tevredenheidmeter	  (onder	  ouders,	  team	  en	  leerlingen)	  is	  
afgenomen.	  MR	  heeft	  kennis	  genomen	  van	  de	  uitkomsten	  hiervan.	  School	  heeft	  
een	  actieplan	  gemaakt	  met	  aanpak.	  M.b.t.	  begeleiding	  aan	  leerlingen	  die	  extra	  
zorg	  nodig	  hebben	  heeft	  de	  school	  de	  indruk	  dat	  het	  goed	  gaat.	  Wellicht	  is	  er	  nog	  
een	  stuk	  verbetering	  wenselijk	  in	  de	  communicatie	  naar	  ouders	  hieromtrent.	  Er	  
is	  bv.	  RT	  en	  Bouw	  etc.,	  zorgniveau	  3	  en	  extra	  tijd	  lukt	  vrij	  redelijk.	  	  

	  
• Kanjertraining	  pestprotocol?	  Niet	  dekkend	  voor	  pesten	  en	  pestgedrag.	  Wat	  doet	  

de	  school	  hieraan?	  Dit	  is	  besproken.	  Krijgt	  een	  plek	  in	  ‘nieuwe’	  gedragsprotocol.	  
	  

• Aangepast	  tekstvoorstel	  MR	  op	  website?	  Elske.	  
	  	  	  	  	  	  	  Elske	  laat	  Judith	  op	  website	  zetten.	  

	  
• MR	  cursus.	  Do	  29	  nov.	  gaan	  Annemieke,	  Elske	  en	  Imke	  van	  19	  tot	  22	  u	  naar	  een	  

cursus.	  	  
• Vanuit	  de	  werkgroepen	  volgen	  de	  jaarplannen	  waarin	  de	  concrete	  stappen	  per	  

werkgroep	  staan	  beschreven,	  deze	  worden	  gemonitord	  door	  het	  MT	  en	  
halfjaarlijks	  geëvalueerd	  binnen	  het	  team.	  
In	  dit	  kader	  het	  Jaarplan	  Rekenen	  en	  Engels	  besproken.	  	  
	  

• Jaarplan	  kanjertraining	  en	  pedagogisch	  klimaat.	  Besproken,	  
	  

• Begeleiding	  van	  nieuwe	  leerkrachten:	  door	  ICO	  en	  IB	  ers.	  Meerdere	  keren	  
observaties	  in	  de	  klassen,	  pedagogisch/didactisch	  stuk.	  Daarnaast	  maatje	  als	  
leerkracht	  op	  school.	  Ook	  2	  keer	  functioneren	  en	  beoordelingsgesprek	  met	  
Menke	  als	  starter.	  Werkgroep	  leden	  doen	  bijeenkomsten	  voor	  nieuwe	  collega’s	  
over	  inhoudelijke	  punten.	  Er	  wordt	  een	  map	  gemaakt	  met	  alle	  praktische	  en	  
nieuwe	  afspraken	  voor	  nieuwe	  mensen.	  



	  
	  
	  

• Ouders	  van	  het	  MT	  zijn	  heel	  positief	  onder	  de	  indruk	  van	  de	  ontwikkelingen	  en	  
aanpak	  op	  school.	  Er	  wordt	  veel	  gezien	  en	  aangepakt.	  	  

	  
• Het	  gebruik	  van	  social	  schools	  (met	  name	  door	  nieuwe	  leerkrachten)	  werd	  niet	  

meer	  door	  iedereen	  nageleefd.	  School	  gaat	  dit	  intern	  bespreken.	  	  
	  
	  
3.	  	  	  	  Ingekomen	  stukken	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Geen	  nieuws.	  
	  
4.	  	  	  	  Personeel	  

• Lotje	  gaat	  op	  een	  aantal	  taken	  re-‐integreren,	  nog	  niet	  voor	  de	  groep.	  
• Annelies	  gaat	  op	  aantal	  taken	  buiten	  de	  groep	  re-‐integreren.	  
• School	  is	  zeer	  tevreden	  met	  nieuwe	  collega’s	  die	  gaan	  starten.	  

	  
5.	  	  	  Financiën	  
	  	  	  	  	  	  	  Geen	  nieuws.	  
	  
	  	  
6.	  	  	  	  GMR	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Marc	  van	  Rossem	  heeft	  nu	  namens	  de	  Paulusschool	  zitting	  in	  de	  GMR.	  
	  
	  	  
	  
7.	  	  	  	  Terugkoppeling	  OV	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Eerste	  vergadering	  moet	  nog	  komen,	  geen	  nieuws.	  	  
	  	  
	  
8.	  	  	  	  Communicatie	  naar	  ouders	  
	  	  
9.	  	  	  	  Rondvraag	  

-‐	  Cecilia:	  op	  basis	  van	  stuk	  van	  Menke	  globale	  jaarplanning	  maken	  en	  rondsturen.	  
Dit	  zodat	  er	  voor	  de	  huidige	  en	  toekomstige	  MR	  een	  basis	  aan	  jaarplanning	  is	  om	  
vanuit	  te	  gaan.	  	  
-‐	  Annemiek	  en	  Imke	  sturen	  stukken	  die	  ze	  nog	  hebben	  over	  financiële	  stukken	  
van	  vorig	  jaar	  ter	  voorbereiding	  van	  de	  stukken	  van	  dit	  jaar.	  	  

• Annemiek:	  parkeren	  bespreken/uitzoeken	  met	  KSU/gemeente:	  leerkrachten	  
betalen	  nu	  zelf	  10	  euro	  per	  dag	  aan	  parkeerkosten	  omdat	  er	  te	  weinig	  
parkeerplekken	  zijn.	  Dat	  is	  niet	  handig/wenselijk.	  

• We	  blijven	  de	  MR	  starten	  om	  20.00	  i.p.v.	  19.30	  u.	  	  
	  


