
Notulen MR-vergadering  
21 september 2020 19:45 uur 

 
Aanwezig: Marco, Monique, Ellen, Marjan en Jolanka (Hilbertine schuift later aan) 
Afwezig: Marieke 
Locatie: Ichthusschool 

 

  21 september 2020  Actie  

1.  Opening Jolanka 
met psalm 32: 8  

 Monique wordt van harte welkom geheten in de MR!   

2.  Goedkeuring agend
a  
ingekomen stukken 
/ mededelingen  
- Cursus MR 

  Punt 6 volgende 
vergadering op de agenda 
Punt 12 ook volgende 
vergadering. 

3.  Notulen MR / GMR  Geen actiepunten meer.    

4.    Actielijst vanuit 
vorige MR-
vergadering  

   

5.   Taakbeleid 
(werkverdelingsplan) 

Vraag: Francien was coördinator Engels. Wie is dat nu? 
Nu is er een werkgroep gekomen.  
Er is wel veel nieuw:  Staal en Holmwoods.  
Goed om dat eerst goed op te zetten voordat er 
andere nieuwe methodes ingevoerd worden. 

 

6.   Visie document 
groep ½ 
Dit punt schuiven we 
door naar de 
volgende 
vergadering. 

  

7.    Jaarverslag. Wie 
gaat deze maken? 

Jolanka maakt jaarverslag en stuurt deze rond.   Jolanka maakt jaarverslag 

8.  Vaststellen jaarplan
ning, huishoudelijk 
reglement, planning 
Mr, taakverdeling, 
vergaderschema, 
speerpunten MR  

Jaarplanning: 
We bekijken volgende vergadering of de vergadering 
van 21 juni door kan gaan i.v.m. schoolkamp. 
Huishoudelijk reglement: 
We praten over het beleid m.b.t. aanname nieuw 
personeel en proefles.  
Welke speerpunten willen we als MR vaststellen voor 
komend schooljaar? 

 Rapport/portfolio 

 Verkeersveiligheid rondom de school 
(verkeerslessen, begeleiden van klassen, 
halen en brengen) 

 Updaten leren leren  

Jolanka werkt punt 11 van 
huishoudelijk reglement 
bij. 
 
Ellen en Marco vragen de 
GMR  naar beleid omtrent 
vacatures en proefles. 

9.  Schoolgids (kritisch 
beoordelen)  

Jolanka staat bij klas ½ a en Ellen bij klas b. 

3.1 Bij samenstelling team staat bij Marisha “vrolijke 

viskom” (bij rest staan taken) beter is om bij haar ook 

een taak te noteren: begeleider vrolijke viskom. 

7.3 staat bij de inhoudsopgave ‘schoolarts’ maar moet 

zijn ‘centrum voor jeugd en gezin’ 

Punt 1.1 
“Door het teruglopen van het leerlingaantal (mede door 

vergrijzing van de wijk) passen we weer in ons eigen 

gebouw” Klinkt niet positief. En is het nog zo? 

 Ellen en Marco nemen het 

punt van de ouderwetse 

taal mee naar de GMR. 

 

Jolanka geeft de punten 

van de schoolgids door aan 

Hilbertine. 



Erbij vermelden dat we in 2020 nieuw meubilair 

hebben. En een groen schoolplein. 

Het stuk over de identiteit van de HSN is in erg  

ouderwetse taal: 

“Volgens artikel 5 kan men lid zijn van de vereniging 

als men belijdend lid is van een Nederlandse 

Hervormde Gemeente op gereformeerde grondslag en 

voorts zij die instemmen met grondslag en doel van de 

vereniging” 
 

Stukje van Intraverte opnieuw bekijken. 

 

10.  Continurooster. 
Welk traject starten 
we? 
N.a.v mail 13-7 

Personeelsgeleding MR onderzoekt eerst binnen het 
personeel wat wij onderwijskundig het beste vinden. 
Daarna komen wij met deze uitkomsten terug naar de 
MR, voor de eerstvolgende MR-vergadering en kunnen 
we verder gaan met de stap om bij ouders te peilen 
waar de behoeftes liggen.  
Jolanka geeft door aan Marieke hoever we zijn binnen 
het team.  
 
 

Marjan, Ellen en Jolanka 
gaan actie ondernemen 
binnen het team.  

11.  Parro Wij krijgen positieve reacties vanuit ouders.  
Gespreksplanner werkte goed.  
Ouders kunnen niet altijd zelf naar leerkracht een 
bericht sturen. Dit moet de leerkracht openzetten.  
Ouders mogen erop gewezen worden dat ze ook de 
kleine opmerkingen mogen doorgeven via Parro. Op 
het moment dat de Pilot wordt omgezet tot vast een 
bericht in de nieuwsbrief zetten over het 
laagdrempelige gebruik van Parro.  
MR adviseert om Parro na de pilot door te zetten. 

 Hilbertine peilt of alle 
leerkrachten de functie 
open hebben gezet waarop 
ouders een gesprek 
kunnen starten met de lkr.  
 
Hilbertine: 
Op het moment dat Parro 
definitief wordt dit 
vermelden in nieuwsbrief 
en erbij vermelden dat de 
‘kleine’ dingen die een 
ouder bij binnenbrengen 
van hun kind wilde 
doorgeven aan de 
leerkracht nu ook via Parro 
kan worden doorgegeven.  

12.  Opbrengstenformat
 (inclusief onderste
uningsprofiel, 
SWOT)  

 Wordt doorgeschoven. 
 

13.  Personeel  
  

We bespreken de personeelszaken.  
Iedereen is goed gestart. 
Vervanging Lisanne is geregeld. 

  

14.  Inbreng vanuit acht
erban   

Is vervanging Lisanne geregeld? 
Leerlingen bij het hek brengen i.v.m. corona bevalt 
ouders goed, eventueel voor altijd instellen en andere 
momenten van ouders binnen de school organiseren? 
Hoe informeren we ouders verder over de gang van 
zaken? Voordeel van een info brief t.o.v. een filmpje is 
dat je info snel terug kan vinden. 

  

15.  Communicatie 
vanuit MR Wat 
komt er in 
de nieuwsbrief?  

  Jolanka zet over twee 
weken in de nieuwsbrief 
dat het personeelsdeel van 
de MR zich aan het 



oriënteren is op het 
continurooster.  

16.  Rondvraag  Geen vragen 
Liefst de punten waar Hilbertine bij moet zijn aan het 
begin van de vergadering plannen.  

  

17.  Sluiting     

       

  

  
 


