
5-4-2017 
Aanwezig: Yvonne, Tom, Manon, Katrien, Esther, Marja en Janneke. 
 
1. Opening en vaststelling van de agenda 
Gefeliciteerd: Marja is oma geworden!  
We voegen twee punten toe aan de agenda van vandaag. Het punt 'formatie, 
groepsindeling' en het punt 'voorlopig advies groep 7'. 
 
2. Ingekomen stukken 
-MR mail: cursus WMS in Millingen. Tom en Katrien gaan naar deze cursus. 
 
3. Notulen MR van 8 maart 2017 
Punt 12: Esther heeft een aanvulling betreffende het protocol TSO doorgegeven aan Verona. 
Esther kijkt na of het protocol is aangepast en of het op de site staat. 
Landelijk panel 'ouders en onderwijs'. Hierin is nog geen actie ondernomen. We komen er de 
volgende vergadering op terug.   
 
4. Mededelingen 
O.V 
Geen mededelingen. 
Team 
-Afgelopen maandag hebben we bezoek gehad van de inspecteur. 
-Deze week gaan de rapporten mee. 
-Volgende week zijn de rapportgesprekken. 
-Op 11 april wordt er een sponsorloop gehouden op school (werkgroep schoolplein).  
GMR 
Geen mededelingen. 
Directie 
-De begroting kan  de volgende MR vergadering besproken worden. Yvonne stuurt de 
begroting door zo gauw deze binnen is.  
-Schoolplein:  
Condor levert een financiële bijdrage. De werkgroep heeft een sponsorloop georganiseerd 
op 11 april. Tevens wordt een deel van de opbrengst van de kledingbeurs gebruikt om het 
schoolplein op te knappen.  
-Afgelopen week was het afscheid van Frans Geurts. 
-Op dit moment zijn Vincent Scholte en Harold Swinkels waarnemend directie bij Condor.  
-Er wordt gewerkt aan een nieuw 'school ondersteuningsplan'. Hierin staat de zorg voor 
leerlingen beschreven. Vraag of we als MR hierin advies of instemming hebben? We komen 
er t.z.t. op terug. 
 
5. Samenwerking tussen O-mr en P-mr, communicatie en verantwoordelijkheden 
Wat zijn de afspraken tussen Mr-leden onderling? Wat zijn de afspraken tussen MR en OV? 
We willen hier meer duidelijkheid in krijgen. We bespreken deze punten gezamenlijk aan de 
hand van twee vragen. Dit punt komt de volgende vergadering terug.  
 
 



 
6. Inspectiebezoek 
We hebben als school een basisarrangement gekregen. Vanuit de inspectie komt een 
concept verslag. Het team kan hierop reageren. Dan volgt een definitief verslag. Dit wordt 
t.z.t. in de MR besproken.  
 
7.Ouderavond mei 2017 
Vanuit Pepijn van Geene de vraag wat we precies op de ouderavond willen bespreken en 
hoe we dat eventueel willen gaan doen. Het onderwerp van deze avond is 'partnerschap 
ouders en school'. Tijdens deze avond willen we hierover in gesprek gaan met ouders. Het 
zou mooi zijn om dan een gezamenlijke visie over dit onderwerp te ontwikkelen. De formatie 
wordt ook besproken. 
De ouderavond staat gepland op maandag 29 mei.  
 
8. Taakbeleid 
Geen mededelingen. 
 
9. Rammetje 
Aan het eind van iedere vergadering bekijken we of er punten zijn die we namens de MR 
willen melden in het Rammetje. 
 
10. Voorlopig advies groep 7 
Dit schooljaar geeft de leerkracht van groep 7 het voorlopig advies mee tijdens de 
rapportgesprekken (april).  
We willen de rapporten-cyclus aanpassen. Hierover is in het team al gesproken. Wij 
bespreken dit tijdens de volgende MR vergadering.  
 
11. Formatie 
Wat betreft de samenstelling van de groepen zijn we als team nog in de oriënterende fase. 
Het staat voor morgen als punt op de agenda van de teamvergadering.  
We houden hierover als MR contact via de mail. De voorzitter houdt de ouders van de MR 
op de hoogte. Ouders kunnen t.z.t. hun advies doorsturen naar Esther.  
 
12. Rondvraag 
Geen vragen. 
 
13. Sluiting. 
 
 
Nummer Actiepunt, besluit of afspraak Voor Wie? 

001, 5-04-2017 De voorzitter houdt de 
ouders van de MR op de 
hoogte van de stand van 
zaken rondom de formatie, 
groepssamenstelling. 

Voorzitter (Esther).  

   

   



 
 
 
 


