
 

Notulen MR vergadering 4  
 

Datum:    20 februari 2023 

Tijd:    19.30 - 21.15 uur 

Plaats:    op school   

Oudergeleding:    Cleo, Jennifer, Rianne, Tara, Willemijn  

Personeelsgeleding:  Debby, Ellen, Jessica, Maarten, Rianne 

Directie:   Sijmen 

Notulist:    Maarten 
  

1.  19.30 Vooroverleg  MR 

2.  19.35 Opening vergadering/post/mail 

GMR notulen zijn behandeld. Geen 

aandachtspunten voor ons. 

 MR 

3.  19.35 Spreekrecht 

Geen spreekrecht aangevraagd. 

 MR 

     

4.  19.35 Mededelingen vanuit de directie 

Sijmen heeft in gesprek met het CvB het contract 

voor schoolleider verlengd. De termijn is vrij snel in de 

aanstelling, dit straalt vertrouwen uit van het bestuur.  

 MR, 

Directie 

5.  19.40 Evaluatie algeheel kwaliteitsonderzoek Inspectie 

Het bezoek van de inspectie is afgerond. De 

ontwikkelingen die we hebben doorlopen en nog 

steeds ondergaan hebben een duidelijk beeld 

gegeven over hoe we er voor staan. Voor de 

onderwijsresultaten heeft de school onvoldoende 

gescoord. Dit was van tevoren al duidelijk en hierop 

is al sinds begin dit schooljaar geanticipeerd. Op alle 

andere punten is de inspectie tevreden. 

Wel is er een herstelopdracht gegeven. Dit ligt in lijn 

met de aanpak die we al ingezet hebben. De 

begeleiding in dit traject zal aangehouden worden. 

Ter bespreking MR, 

Directie 

6.  19.50 Update RI&E 

Plan van aanpak in de mail. Maarten heeft het plan 

toegelicht.  

Ter info MR, 

Directie 

7.  19.55 Engels 

Het geven van Engels door een vakleerkracht staat 

onder druk. Dit is meerdere jaren al aan de gang. Er 

zijn zorgen dat het Engels-onderwijs in kwaliteit niet 

gewaarborgd  kan worden.  

De aanstelling van één persoon die alleen Engels 

geeft is niet toekomstbestendig gebleken. Dit is ook 

een signaal.  

In het taalgebruik zou het woord ‘vakleerkracht’ 

vervangen moeten worden naar specialist, zodat het 

duidelijk is dat deze persoon een meer 

coördinerende rol zou moeten bekleden en dat de 

expertise behouden wordt. De specialist Engels heeft 

dan ook als taak het team hierin te onderwijzen. 

Ter bespreking MR, 

directie 

8.  20.10 Veiligheidsscan groep 6,7 en 8  

Elk jaar wordt er een veiligheidmonitor afgenomen. 

In groep 8 is opgemerkt dat de veiligheidbeleving 

niet is wat het zou moeten zijn. De grenzen die de 

leerlingen opzoeken worden steeds verlegd, 

waardoor er een onhoudbare situatie kán ontstaan. 

De signalen zijn opgepikt en hierop is een training 

groepsdynamiek gegeven. Hierop zijn maatregelen 

genomen.  

Ter info MR, 

Directie 



 

 

 

 

9.  20.20 Schoolplein  

Er wordt een hek geplaatst op de Nesciohove aan 

de achterkant, waar het voetbalveld is. Dit wordt 

gefinancierd door de school, Yunis en de gemeente. 

Ook is de vraag gesteld of het mogelijk is om een 

bord te plaatsen om hondenpoep te weren.  

Ter bespreking MR, 

Directie 

10.  20.30 Update leerlingenparticipatie 

De leerlingenraad is voornemens een projectweek te 

draaien. De focus van de leerlingenraad ligt op 

wetenschap en techniek. Er zijn leskisten beschikbaar 

en de leerlingenraad oriënteert zich op de planning 

hiervan. Er is nieuw buitenspeelmateriaal binnen. De 

leerlingen hebben meer te doen en dit is goed voor 

het onderling contact. Er moet wel nog een vorm 

bedacht worden om dit meer structuur te geven. 

Ter bespreking MR, 

directie 

11.  20.40 Formatie 23/24 

Natascha vertrekt vanaf 1 april a.s. naar een andere 

school. Met het oog op de formatie van volgend 

jaar kunnen we de FTE die zij achter laat niet vullen, 

voor de rest van dit schooljaar. De gesprekken voor 

de invulling van volgend jaar worden ook iets naar 

voren gehaald om meer zekerheid te krijgen waar 

we ons op kunnen voorbereiden. De zekerheid van 

elf groepen voor het schooljaar 2023/2024 is 

bevestigd.  

Ter info MR, 

directie 

12.  20.55 W.v.t.t.k. 

Cursus voor RianneG, Tara, Jessica, Willemijn en 

RianneH 

Ter bespreking MR, 

Directie 

13.  21.00 Rondvraag 

Heeft de mail van de ouderbijdrage iets uitgehaald?  

Maarten vraagt dit bij de administratie na en komt 

hier uiterlijk 10 maart a.s. op terug. 

Ter bespreking MR, 

Directie 

     

14.  21.10 Stemming en advies 

Er zijn geen stemmingen of adviesvragen. 

 MR 

15.  21.15 Sluiting. 

 

 MR 


