
 
 
Verslag Overlegvergadering en MR-vergadering 28 augustus  2018 
 
Aanwezig: Jacqueline Stassen, Paul Verheijen, Bob Scheffer, Wilma Nuchelmans, 
Roland Baks, Marjolein Beukers 
 
Aanwezig tijdens overlegvergadering: Angela Snoeren 
 
Deel 1 Overlegvergadering (19:30-21:30) 
 

1. Opening en mededelingen 
Angela: Partout heeft luchtkwaliteit metingen gedaan met als uitkomst dat 
luchtkwaliteit onvoldoende zou zijn. Wordt vervolgd.  
 

2. Verslag 3 juli 2018 
Er worden kleine aanpassingen gedaan en verslag wordt goedgekeurd.  
 

3. Schoolgids 2018-2019 (ter instemming MR-OG) 
De voorliggende schoolgids voldoet aan de wettelijke regels en is ‘up to date’ 
aldus Angela. Scholen met succes heeft ander ‘format’ voorgesteld qua vorm 
en inhoud. Wat betreft de vorm worden thema’s meer beknopt beschreven 
met mogelijkheid tot verdieping middels zoekfunctie. Tevens komt er een 
brochure waar de misse en visie duidelijk in wordt verwoord. Verdieping vindt 
dan plaats via de schoolgids. Qua inhoud moet er een sterk verhaal 
vanbinnen komen. Wat wil je leerlingen meegeven (=visie) met duidelijke 
profielschets passend bij trends en 21 -eeuwse vaardigheden. Deze nieuwe 
schoolgids wordt in januari verwacht. 
De voorliggende schoolgids wordt per pagina doorgenomen en wijzigingen 
zullen door Angela worden verwerkt. MR-OG stelt nog vragen over het volgen 
van sociaal emotionele ontwikkeling. Hierover is nog onduidelijkheid. Er zijn 
op dit moment 2 systemen; Kanjer en door aantal wordt nog Fides gebruikt. 
Wel worden Kindcentrum monitor en POM jaarlijks gebruikt. Aan de 
schoolgids wordt nog informatie over protocol grensoverschrijdend gedrag 
toegevoegd. Angela merkt op dat er ook een protocol schorsen en 
verwijderen komt waarin rol bestuur duidelijk zal zijn. Aspecten wat betreft 
privacy in Schoolgids zullen nog worden voorgelegd aan Gerald. Vrijwillige 
ouderbijdrage moet contributie zijn. Schoolgids is klaar binnen 2 weken.  
 

4. Onderwijskundig jaarplan 2018-2019 (ter instemming MR) 
Het schoolplan wordt door Angela toegelicht. Het is op punten beknopt en op 
andere punten uitgebreider uitgewerkt. In projectgroepen worden PDCA cycli 
verder ingevuld; hiervoor zijn 5 data gepland. Scholen met Succes is ook 
aangesloten voor de invulling. Kernwaarden (pg 8), missie en visie worden 
nog uitgewerkt. Tijdslijnen worden gemist evenals een doel-resultaat-



structuur. Ook komen de 6 doelen uit de schoolgids nog onvoldoende terug in 
het jaarplan. Volgende vergadering komt er een nieuwe versie. (ACTIE) 

 
5. Mededelingen directie 

Geen mededelingen  
 

6. Verplaatsen vergadering 9 oktober i.v.m. ouderavond 
Wordt maandag 8 oktober 
 

7. Rondvraag 
Geen vragen 
 

Actiepunten voorkomend uit overlegvergadering bevoegd gezag en MR 

Datum* Actie Actiehouder 

6-2018 Vz stuurt Bram van Ek een mail om navraag te doen over de 
voortgang en de bereidheid van de Oudergeleding om actie 
te nemen richting de gemeente  

Paul 

9-2018 Problemen met luchtventilatie zijn opgelost Angela / MT 

9-2018 Nieuwe versie Schoolgids Angela  

1-2019 Nieuwe Schoolgids conform Scholen met Succes Angela 

9-2018 Nieuwe versie Onderwijskundig jaarplan Angela 

(*afgesproken datum (mand – jaar) van aanlevering / uitvoering) 
 
Deel 2 Overlegvergadering (19:30-21:30) 
 

8. Opening en mededelingen 
Geen mededelingen. 
 

9. Verslag 3 juli 2018  
Is besproken 
 

10. Instemming Schoolgids 2018-2019 
MR stemt niet in. Nieuwe versie komt via email ter goedkeuring. Paul zal dit 
verzoek aan Angela sturen (ACTIE) 
 

11. Instemming Onderwijskundig jaarplan 2018-2019 
MR stemt niet in. Komt nieuwe versie. 
 

12. Opleidingsbehoefte MR 
Geen spontane intiatieven. Hierover wordt nagedacht. Dit punt zal kort 
terugkomen op volgende vergadering (ACTIE) 
 

13. GMR 
Nog niet van start.  
 

14. Rondvraag 
Geen vragen.  
 

Actiepunten voortkomend uit MR overleg 
 

Datum* Actie Actiehouder 

9-2018 Paul verzoekt Angela nieuwe versie Schoolgids via de email 
te sturen aan MR ter goedkeuring 

Paul 

9-2018 MR-OG en DG denkt na over behoefte opleiding MR 



 
 

Logboek besluiten MR  
 

Datum* Besluit MR leden 

12-6-2018 Jaarrooster 2018-2019 (bijlage, advies MR artikel 22 sub k 
Reglement) 

positief 
advies 

12-6-2018 Aanwending van de werkdrukmiddelen van het Rijk in 2018-
2019: 
- 0,4 fte vakdocent gym; 
- 1,5 fte eventmanager.  

ingestemd 

12-6-2018 Formatieplan 2018-2019 (bijlage, instemming PG-MR artikel 
23 sub b Reglement). PG heeft ingestemd met inachtneming 
van de in de vergadering aangebrachte wijzigingen: 
- 3 fte OWA worden 1,6 fte OWA en 1,4 fte leerkracht; 
- vakdocent gym vervalt. 
Verder heeft MR ingestemd met hanteren van overlegmodel 
en Taakbeleid 

ingestemd 

15-5-18 De MR adviseert positief over de voorgenomen benoeming 
van Angela Snoeren als nieuwe directeur 

positief 
advies 

10-4-18 De MR geeft instemming met het voorliggende schoolplan 1e 
helft 2018.  

ingestemd 

 
 
 


