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Notulen MR vergadering school Noord 
 

Datum: 21 september 2017 Tijd: 20.00 – 22.00 uur  

 

Aanwezig:       Ingeborg, Edwin, Anita, Monique, Wim (eerste deel),  Maureen   
Afwezig m.k.: Peter   
Voorzitter:      Edwin   
Notulist:          Maureen   
  
Datum volgende vergadering: 23 oktober 2017  

Agenda 

1 
 
2 

Opening 
 
Vaststellen agenda 
 

3 Notulen vorige vergadering 
 

4 Ingekomen post en mededelingen: 
 

5 Passend onderwijs: 
 

6 
 
7 
 
8 
 
9 
 
10 
 
11 
 
12 

Jaarplanning MR 
 
Huishoudelijk reglement 
 
Vacatures MR/GMR 
 
GMR 
 
Etentje MR 
 
Informatie avond ouders 
 
Sluiting vergadering 
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1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering 

2. Vaststellen agenda 

Punt 5: Jaarverslag school noord wordt geagendeerd voor de volgende vergadering 

3. Notulen vergadering d.d. 16-06-2017 

Notulen vergadering d.d. 16-06-2017 Zijn vastgesteld. Dank aan Peter voor het maken van de notulen. 

4. Ingekomen post en mededelingen 

Wim:  
Het ouderbetrokkenheidsrapport is vanuit het college van bestuur binnengekomen en zal volgende 
vergadering geagendeerd worden. 
Wim heeft een overzicht van het aantal uren van het op school verzorgd onderwijsprogramma + de organisatie 
binnen de school naar de MR doorgestuurd ter info. 

5. Passend onderwijs 

Het personeel van school Noord heeft een aantal aandachtspunten op papier gezet. Deze punten zullen in een 
document worden samengevat en naar het samenwerkingsverband verstuurd worden.  
De punten die het personeel op papier gezet hebben zijn: 

 Voordat wordt aangemeld bij het samenwerkingsverband is er intern al een zorgtraject gevolgd, het is 
dubbel werk omdat het samenwerkingsverband het gedane werk nogmaals gaat bekijken. 

 Expertise van (ervaren) leerkrachten worden niet op waarde geschat (gevoel van alles moeten 
bewijzen). 

 Aantal uren voor arrangementen vaak niet voldoende om goed uitvoering te geven in de praktijk. 

 Er gaat (te) veel tijd van leerkrachten in administratie en overleg zitten, denk aan gesprekken met 
ouders, onderwijscoach, andere deskundigen maar ook met een onderwijsassistent. 

 Uren kunnen niet altijd worden ingezet op de momenten waarop dit nodig is. 

 Ondersteuning is sterk afhankelijk van de medewerker van het samenwerkingsverband die verbonden 
is aan een school.  

Wil je passend onderwijs laten slagen meer handen in de klas! 
 
Vanuit de oudergeleding wordt gemerkt dat bepaalde leerlingen extra aandacht nodig hebben. De vraag is of 
dit ten kosten van andere leerlingen gaan en of andere zaken dan niet gesignaleerd worden.  
Oudergeleding is van mening dat leerkrachten handen missen om meer kwaliteit te kunnen leveren.  
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6. Jaarplanning MR 

 

Datum: Agenderen: 

Donderdag 21 september 2017  

Maandag 23 oktober 2017 - Jaarverslag school Noord 
- Ouderbetrokkenheidsonderzoek 
- Standpunt school Noord aangaande 

samenwerking andere scholen 
binnen Borculo. 

Maandag 29 januari 2018 - Jaarverslag MR 
- CVB bezoek 
- Vakantieplanning 
- Financieel verslag directie 

Dinsdag  27 maart 2017 - Jaarplan (artikel 8a uit wet) 

Maandag 14 mei 2018 - Evt verkiezingen MR 
- formatie 

Maandag 25 juni 2018 - jaarverslag 2017-2018 school Noord - 
Wim 

 

7. Huishoudelijk reglement 

- het huishoudelijk reglement moet herschreven worden 
- het inspreekrecht moet bij het huishoudelijk regelement verwerkt worden. 
- Huishoudelijk reglement komt in oktober terug op de agenda. Maarten en Peter zullen door Edwin 

gevraagd worden om hier samen met Anita naar te maken. Zij gaan voor de volgende vergadering een 
concept maken. 

 

8. Vacatures MR/GMR 

Voor de vakantie is er een vacature voor MR lid uitgezet. Hier zijn twee reacties op gekomen. Na de 
zomervakantie is dezelfde vacature opnieuw uitgezet en daar zijn geen reacties op gekomen. 
Edwin neemt contact op met de twee kandidaten die zich aangemeld hebben waarna er gekeken gaat worden 
of er een verkiezing uitgezet moet worden. 
Edwin koppelt de uitkomsten hiervan per mail terug naar de MR leden. 
 
Voorzitterschap MR: 
MR-leden geven de voorkeur aan om iemand vanuit de oudergeleding aan te stellen als voorzitter. Edwin gaat 
aan Peter vragen of hij interesse heeft. 
 

9. GMR 

Edwin heeft een mail gehad van de GMR naar aanleiding van zijn mail met de vraag waar de notulen zijn. 
Reactie was dat ze nog met de notulen bezig zijn. 
Notulen van de GMR zijn altijd op te vragen bij de secretaris van de GMR. Dit kan via het GMR lid die in de 
GMR school Noord vertegenwoordigd. 
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10. Etentje MR 

Voorkeur om dit te plannen in november. Monique zal een datumprikker aanmaken. 
 

11. Informatie avond voor ouders 

Het personeel is tevreden over de gehouden avond.  
Verzoek voor de oudergeleding is om hun reactie en van eventuele andere ouders per mail kenbaar te maken. 
Reactie kan gegeven verstuurd worden naar de MR mail. 
 

12. Sluiting vergadering 

De voorzitter sluit om 22.00 uur de vergadering. 
 

Actielijst 

Wat Wie Wanneer 

Doorlezen jaarverslag school Noord MR-leden Voor 23 oktober 2017 

Doorlezen 
ouderbetrokkenheidsrapport 

MR-leden Voor 23 oktober 2017 

Opzet nieuw huishoudelijk reglement Anita, Maarten en Peter Voor 23 oktober 2017 

Contact opnemen kandidaten MR Edwin Voor 23 oktober 2017 

Voorzitterschap MR bespreken met 
Peter 

Edwin Voor 23 oktober 2017 

Reacties informatieavond op mail 
zetten 

oudergeleding Voor 23 oktober 2017 
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