
 

Notulen MR-vergadering 01-02-2021 

Plaats: eigen locatie ivm Corona  

Tijd: 18.30 uur tot 20.00 uur  

  

Aanwezig: 

Leden O.G.: Agnes, Desiree, Wesley 

Leden P.G.: Anneke, Miranda, Britt, Sanne  

  

1. Welkom en opening agenda 

2. Vaststellen conceptverslag notulen vergadering 05/01/2021  

 Notulen zijn goed gekeurd.  

3. Mededelingen/ post    

a. MR-magazine: geen nieuwe jaargang ontvangen 

4. Punten voor jaarwerkplan n.a.v. gesprek  

Definitieve jaarwerkplan MR is definitief gemaakt  

a) ARBO-risico inventarisatieplan; 2022 wordt deze opnieuw (voor vier jaar) 

gemaakt 

b) SOP; 2023 wordt deze opnieuw (voor twee jaar) gemaakt 

c) Visie MR; personeelsgeleding en oudergeleding vormt samen één visie. 

De speerpunten van dit schooljaar zijn het jaarwerkplan en 

communicatie (met ouders) 

d) Vrijwillige bijdrage; deze hoogte wordt bepaald door de OR zelf. 

Aanpassing voor in de schoolgids, MR heeft geen zeggenschap over 

de gelden vanuit de OR.  

e) GMR heeft een open stemming, dit is niet anoniem. Jaarwerkplan van 

de GMR is bekend. Deze worden (waar nodig) op elkaar aangepast. 

AVG/privacy/persoonsgegevens worden besproken door een eigen 

werkgroep.  

f) Schoolondersteuningsplan(-profiel) 2020 is besproken 

- Bijlage 1: laatste inspectierapport is van 2013. We zijn inmiddels wat 

jaren verder, is er in de tussentijd nog iets veranderd?  Deze punten zijn 

niet meer relevant, zijn ondertussen al verwerkt.   

- In de voettekst staat het jaartal 2018. In 2018 was de start van het SOP. 

Wordt jaarlijks kort aangevuld. Nu komt nieuwe uitwerking. 

Samenwerkingsverband is voor 4 jaar, SKOBOS gaat nu een eigen 

document aanmaken voor ieder schooljaar.  

- Kengetallen peildatum 1-10-2020, 75% van de leerlingen op niveau. 

Netjes. 25% van de leerlingen boven niveau. Kunnen we deze getallen 

in verhouding bekijken, vergelijking met landelijk gemiddelde. Deze 

getallen alleen zeggen weinig. Hoe zit het met andere jaren? Is dit in 

verhouding met voorgaande jaren. Annemarie heeft een uitwerking 

over de resultaten van de eindtoets. Dit is een informatieplicht van de 

MR. Zie meer informatie Vensters PO en Scholen op de kaart.  

g) BHV plan is besproken 

- Er zijn meer bedrijfshulpverleners bij gekomen 



 

- Er zijn afgelopen schooljaar geen extra ontruimingen plaats gevonden 

i.v.m Corona 

h) Jaarverslag GMR is door genomen  

i) Communicatie naar nieuwe ouders. In het pakketje voor de nieuwe 

ouders staat geen extra informatie over de MR. Deze informatie staat in 

de schoolgids en op de website. Deze zijn actueel.  

j) Visie MR: personeelsgeleding en oudergeleding vormt samen één visie. 

De speerpunten van dit schooljaar zijn het jaarwerkplan en 

communicatie (met ouders) 

  

5. Definitieve jaarverslag kalenderjaar 2019-2020 is definitief. Wesley 

houdt dit vanaf dit schooljaar bij.  

6. Informatie meerjarig formatieplan; naar aanleiding gesprek GMR; 

Afgelopen meerjarig formatieplan schooljaar 2020-2021 is in april 

besproken. Geen bijzonderheden, geen leden in het RDDF (Risico 

Dragend Deel van de Formatie). MR plataan alleen begroting Plataan. 

Geen overzicht van andere scholen. 

Staat pas in April op de agenda voor het schooljaar 2021-2022.  

Advies GMR: controle beleid van de school 

7.  Scholing: inlichtingen MR SKOBOS, weinig bijzonderheden. De Beerze 

zouden evt. samen op willen trekken. Mailing goed in de gaten 

houden, MR academie stuurt vaak interessante cursussen.  

8. Enquête. Annemarie maakt een enquête vanuit school in Vensters PO. 

Wij vanuit MR. Wij geven Annenmarie advies om de 

ouderbetrokkenheid te peilen. Verbinding met school, we kunnen een 

advies geven m.b.t. de soort vragen. De uitslagen van elke willekeurige 

enquête wordt eerst met het team besproken en vervolgens met de 

MR. Tip enquête MR: wat missen ouders m.b.t. communicatie MR. Hoe 

wenst u de MR te bereiken? De enquête vanuit de MR wordt nogmaals 

bekeken en aangepast.  

9. Foto is gemaakt. Wordt op de website geplaats.  

     

Besloten deel  

10.  Mededelingen en notulen vanuit de GMR 

11. Mededelingen directie 

12. Actielijst 

  

Na de bespreking van de voorgenomen besluiten kan de overlegpartner 

gaan.  

  

8. Rondvraag 
• Bedankje voor Miranda. Miranda neemt afscheid, heeft heel 

waardevol een aantal jaren deelgenomen.  

  

 

 


