
 
Notulen MR vergadering 13 december 
 
Aanwezig: Esther (voorzitter) , Marja, Johannet,  Manon, Katrien (notulen) en Yvonne 
(directie) 
Afwezig met kennisgeving: Tom 
 

1. Opening en vaststelling van de agenda 
 

2. Ingekomen stukken 
- Ingekomen mail GMR: komt terug op de agenda 
- MR-basiscursus: Johannet gaat zich aanmelden. Een van de data is op een MR 

vergadering, waardoor ze mogelijk een MR vergadering zal missen. Dit is akkoord.  
 

3. Notulen MR van  
8-11-2017: Geen aanvullingen op de notulen 
 

4. Mededelingen: 
a. OV. (verslagen 13/9 en 10/10, zie bijlage) 

- De contacten zijn door de voorzitter met  voorzitter van de OV aangehaald.  
- OV is weer op volle kracht mbt bezetting 
- Geen opmerkingen over verslag van 13/9/17 en 10/10/17 

 
b. Team 

- Werkgroep toetsing groep 8: Er zijn 6 toetsen goedgekeurd door de inspectie. De 
werkgroep heeft deze bekeken en er is gekozen voor “Route 8” als 
toetsingsinstrument voor groep 8. De toets is digitaal en adaptief en kan verspreid 
over dagen worden afgenomen op eigen tijden. Voor 1 januari moet de school 
hebben aangegeven welke toets ze willen gebruiken voor het huidige schooljaar. Er 
wordt gekeken of het voorkomend jaar al praktisch haalbaar is. Ouders van groep 8 
worden hierover 14/12 bij gepraat in een ouderavond 

- Werkgroep gesprekscyclus ouders: Over de vorm is er tevredenheid. Op de studiedag 
van 6/12 is er geoefend op moeilijke gesprekken. 

- Werkgroep actief leren: besproken is op 6/12 wat actief leren is en hoe vergroot je 
eigenaarschap van kinderen 
 

c. GMR  
- Notulen: niet ontvangen 
- Begroting: de nieuwe directeur  van Condor gaat komend jaar zorgen dat de 

begroting op tijd wordt verzonden. Hij erkent dat dit afgelopen jaar niet goed 
gelopen is. 

- De Audit is niet de vervanger van het ouder tevredenheidonderzoek. Iedere school 
van Condor wordt in het voorjaar van 2018 geaudit. Er worden nu auditteam 
gevormd. Exacte inhoud voor deze audit is nog niet bekend. Condor is hier leidend in. 

- Oudertevredenheidsonderzoek: 1x per 4 jaar, alle scholen tegelijkertijd. Dit zal ook in 
2018 zijn. Condor is hier lijdend in. 



- MR reglement: Het zittingstermijn is veranderd van 3 naar 4 jaar omdat dit de 
landelijke richtlijn is. 

- De voorzitter gaat na of het voorzittersoverleg van de MR’s van Condor nog actief is. 
d. Directie  

- TSO: loopt goed. Komen leerlingen bij. Pedagogisch klimaat is goed. Het TSO protocol 
wordt nog aan gewerkt. Hopelijk is deze begin 2018 klaar. Op donderdag is de 
personeelsbezetting nog krap. Blijft punt van aandacht. 

- Peildatum leerlingen: 1 okt  2017 157 leerlingen. Is leerlingendaling van 20 kinderen. 
Nog onduidelijk wat dit betekent voor volgend schooljaar. Relatief veel 
onderbouwleerlingen die wat meer geld meebrengen.  Prognose komende 5 jaar is 
een redelijk stabiel leerlingenaantal. Vraag is aan de directie is of er nog behoefte is 
aan meer PR en of daar de MR iets in kan betekenen. Directie geeft aan hier op dit 
moment nog geen behoefte aan te hebben. Mocht dit in de toekomst komen dan zal 
de directie hier op terug komen. 

5. Doelenschema 4 jaren plan bekijken mbt aanpassingen nav inspectierapport 
- Directie licht het toe. 
- Actie: iedereen leest dit door en eventuele vragen kunnen volgende vergadering 

worden gesteld. Ze worden digitaal rond gestuurd door de directie 
6. Vaststellen activiteitenplan 

- Paar kleine tekstuele aanpassingen gedaan 
- Wat willen we precies met het taakbeleid. Gaat over de belasting leerkrachten. 

Afgesproken dit  1x per jaar en op indicatie op de agenda te zetten. 
- OV en MR hebben samen 471 euro te besteden vanuit Condor. Dit  wordt berekend 

op het aantal leerlingen en is wettelijk bepaald. Redden we het hiermee niet, dan kan 
er bij Condor extra geld worden aangevraagd. Geld is voor onderwijsdoelen. Niet 
voor sociale activiteiten. Directie bespreekt dit ook met OV.  

- Activiteitenplan wordt met bovenstaande aanvullingen vastgesteld en zal op de site 
komen. 

7. Continurooster (informatiebrief in bijlage) 
- Informatiebrief ouders wordt goedgekeurd door de mr 
- Er is een opzetgemaakt voor de enquête: wordt rondgestuurd via de mail. Graag 

reageren via de mail. 
- Er moet een tijdspad komen. Voorzitter gaat dit met de directie maken. Wordt 

rondgemaild. 
- Het team moet nog worden ingelicht. PMR gaat dit doen. 

8. Vaststellen Vakantie rooster/roostervrije dagen  
- Kermisdag 10 september , 3 studiedagen: woe 3 oktober, donderdag 6 december, en 

dinsdag 14 mei. Dan zijn er nog 2 calamiteiten dagen over.  
- Rooster is hierbij goedgekeurd  

9. MR reglement condor (zie bijlage) 
Wordt doorgeschoven.  

10. vaststellen secretarieel jaarverslag (zie bijlage) 
Formeel wordt deze vastgesteld, komt op de site te staan 

11. Ouderavond 2018, thema bedenken en eventuele actie rondom gastsprekers 
- Indien er uit de enquête blijkt dat er behoefte is aaneen onderzoek naar 

continurooster door ouders dan gaan we de ouderavond daar op richten.  
- We moeten ook een alternatief hebben  



- Mogelijk dat het budget van Condor kan worden gebruikt voor gastsprekers. 
12. jaarlijkse sociale activiteit  

- Dit jaar is er geen budget voor. We prikken in het voorjaar volgende keer een datum 
om samen op eigen kosten te eten. 

13. Rammetje 
- Volgende is januari  
- Zodra er meer bekend is over tijdpad continurooster gaan we dit via Rammetje 

communiceren 
14. Rondvraag 

- 

 

Nummer Actiepunt, besluit of 

afspraak 

Door Wie? 

006, 8-11-2017 MR regelement oud en nieuw 
bekijken en verschillen benoemen 

Manon 

007, 8-11-2017   

011, 13-12-2017 GMR bevragen over 
voorzittersoverleg 

Esther 

012, 13-12-2017 Tijdspad continurooster maken 
met directie 

Esther 

013, 13-12-2017 Inlichten team mbt continurooster PMR 

014 13-12-2017 Enquête continurooster via mail 
voorzien van reacties naar 
Johannet 

Alle mr leden 

015 13-12-2017 Goedkeuring vakantierooster MR 

   

 


