
 
Notulen MR 17 september 2019 
Locatie: Luitstraat 9 
19.30 – 21.15 uur 

 
 
Aanwezig: Daphne(voorzitter)David, Felix, Maarten, Marjolein (notulist). 
Afwezig:  
 

 
1. Vaststellen Notulen 

De Notulen van 17 juni zijn goedgekeurd. 
 

2. Taakverdeling MR 
Daphne blijft voorzitter, Marjolein neemt notulisten taak over. 

 
3. Jaarverslag Crescendo 2018-2019 

Goedgekeurd, geen verdere aanpassingen. 
 

4. Jaarverslag 2018-2019 Mr 
Jaarplan en Begroting kan nog bij dit verslag. Opstartgroep kleuters., opbrengsten 

midden Cito. Daphne past dit aan. 

5. Inspectiebezoek 
Maarten licht de presentatie toe, die hij volgende week aan de inspectie zal 

presenteren. 

De inspectie komt 26 september met 2 inspecteurs, het is een verificatiebezoek. 

De eindopbrengsten zijn in orde en we zijn zeker op de goede weg. We gaan vol 

vertrouwen het inspectiebezoek in. De volgende 3 vragen zullen zeker gesteld 

worden: 

Krijgen de kinderen goed les?   Leren de kinderen genoeg? Zijn de kinderen veilig? 

Wij denken hier als school zeker aan te kunnen voldoen. 

Vanuit David een aanvulling op de opmerkingen: De School is erg transparant. 

Transparante communicatie. Maarten vult dit aan 

  

7. Vanuit personeel 

Nieuwe methodes zorgen ervoor dat leerkrachten wat meer tijd kwijt zijn aan 

voorbereidingen. Methodes zijn van een hoog niveau en bevallen goed. 

Inspectiebezoek zorgt wel voor wat extra (gezonde) spanning bij enkele collega’s 

Shalinie komt 2 oktober terug van zwangerschapsverlof. 
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We  zijn dit jaar voor het eerst een opleidingsschool en hebben dit jaar 5 stagiaires. 3 

Pabo studenten, en 2 ROC studenten. We zijn hier heel blij mee. 

 

8. Vanuit ouders  

 Computergebruik op school 
Youtube filmpjes in de klas, blijkbaar zonder filter. Zorgen van een aantal ouders 

hierover. 

Er zit een filter op internet, niet op Youtube.  

Bovenbouwleerkrachten zitten in de appgroep. Controle. 

Sociale media lessen zitten  in de bovenbouw in de kanjertraining. 

 

Suggesties: social media avond voor ouders. In CCtje aandacht hiervoor. 

Wijkagent en OKE punt voor informatielessen 

 Katholieke identiteit 
Vanuit ouder: Hoe draagt de school de katholieke identiteit uit? 
Er is een werkgroep identiteit gestart dit schooljaar. Deze zijn bezig met een 
doorgaande lijn wat betreft Bijbelverhalen en activiteiten. Daarnaast wordt er 
gekeken naar betrokkenheid rondom eerste communie en dergelijke. Maarten 
koppelt dit terug in een CC. 
 

9. Planning vergaderdata 
2 data veranderen. De vergadering van 10 oktober wordt samengevoegd met de 
jaarvergadering op 8 oktober. De vergadering van 7 april wordt verplaatst naar 31 
maart. 
 

10. Jaarvergadering 
Maarten vraag Omayra om ouders uit te nodigen voor de jaarvergadering. 

Instemmings-en adviesrecht als aanvulling en stuk uit het jaarverslag van de MR 

toevoegen over wat de MR doet op school. 

 
11. Scholingsbehoefte 

Op dit moment geen scholingsbehoefte. 
 

12. Rondvraag 
David: Rekenen nieuwe methode gaat dit door? Er is een actieteam opgesteld en we 
gaan er dit jaar mee aan de slag. 
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Vraag van David: Is het internet netwerk op beide locaties in orde?                  

Hoofdgebouw is in orde en dependance gaat het nog gebeuren. In oktober is op het 

hoofdgebouw het internet netwerk vernieuwd. 

David: Vaccinaties: wordt dit op school gevraagd? Wat doen we hier mee? Maarten 

vraagt dit na bij SKO 

Marjolein: Zit er iemand van onze MR in de GMR en hoe krijgen wij informatie terug 
vanuit de GMR? Maarten vraagt dit na bij SKO. 
 

13. Afsluiting en actielijst 
 

Actielijst 
 

 

Wat: Evalutie: 

Daphne toevoegen aan 
Jaarverslag MR: 
Jaarplan en begroting, 
opstartgroep kleuters, 
opbrengsten midden Cito. 

 

Planning data MR 
2019/2020 

Aantal data zijn verschoven: de Vergadering van 10 
oktober wordt samengevoegd met de 
jaarvergadering van 8 oktober. 
 
*De vergadering van 7 april wordt dinsdag 31 maart. 

Maarten: 
Navragen SKO: 

 Vaccinaties hoe gaan 
we als stichting 
hiermee om? 

 GMR? Hoe 
ontvangen wij 
informatie van de 
GMR en wie zitten 
hierbij? 

 

Maarten: 
Omayra vragen uitnodiging 
te versturen voor 
jaarvergadering. 
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Maarten: 
Toevoegen aan CC-: 
Informatie over hoe we 
omgaan met social media. 
Terugkoppelen in CC, 
ontwikkelingen rondom 
uitdragen katholieke 
identiteit.  

 


