
Notulen MR vergadering 19-03-2019  
Aanwezig: Edwin Schuiling (voorzitter, en lid OG) Niels Koster (directie), Chantal Huizenga (notulist, 
Lid PG) , Henk Stoffers (lid OG) 
Afwezig: Leonoor Seidel ( secretaris, lid PG)  
Notulen vorige vergadering:  

● Goedgekeurd. C. heeft ondertussen een de cursus MR gehad. 
 

Besproken agendapunten:  
  

● Tussenevaluatie aanpak inspectie: 
N. heeft de resultaten gedeeld met H. en E. Tevens heeft hij het plan van aanpak toegelicht en 
verteld waar de school op dit moment allemaal aan werkt. De reacties waren positief en 
verrassend.  
 
● PR 
N. heeft het concept voor de nieuwe folder laten zien. Nieuwe logo is besproken en H. en E. zijn 
het eens met het nieuwe logo dat het team als voorkeur gaf. De vraag is of er wel namen in de 
folder moeten komen. Hier denken we nog even over na. Verder zullen H. en E. de folder nog 
digitaal krijgen om de tekst grondig door te kunnen lezen. De folder zal begin april klaar zijn, 
voordat de open dag op de Flint is. Een week voor de open dag (15 mei) zal er een spandoek 
opgehangen worden. 
 
● Taakbeleid personeel 
Vanwege de directie wisseling, zal er voor dit jaar geen taakbeleid meer gemaakt worden. Dit zal 
eind dit schooljaar, voor volgend schooljaar gemaakt worden.  
 
Functioneren MR/ Verkiezing MR 
In verband met het vertrek van E., eind dit schooljaar, zal er een nieuwe vacature vrijkomen. 
Eerdaags zal de MR een mail sturen over een nieuw MR lid.  
 
● Oudergesprekken 
We vinden een februari gesprek wel laat voor een eerste ontmoeting/gesprek met ouders. Er 
wordt nagedacht over een eventuele eerdere kennismaking. Ook gaven H. en E. aan of 
oudergesprekken ook geregistreerd worden en waarom er alleen notities gemaakt worden als er 
iets uit een gesprek komt. Waarom wordt er niet altijd een notitie gemaakt, ook wanneer er niets 
uit een gesprek is gekomen. Zo weet je in elk geval altijd dat er een gesprek is geweest. Hier 
wordt nog over nagedacht.  
 
● Formatie nieuwe schooljaar 
N. heeft een formatiegesprek gehad op het stafbureau. Volgend jaar zal de invulling hetzelfde 
blijven. Geen wisselingen. 
 
● Vervanging methodes 
Op dit moment zullen er nog geen methodes vervangen worden.  
 
● GMR 
De GMR is rond, de bezetting van de GMR is ingevuld.  
 
● Rondvraag 
Er was niks bijzonders voor de rondvraag. H. en N.  maken nog een afspraak voor de 
Chromebooks. 

 



actiepunt  wie  

Notulen Chantal 

Notulen op de website Niels  

Schoolgids up-to-date  Niels  

Tekst folder doormailen MR Niels 

Nieuwe MR lid Niels 

  

  
Overzicht resterende vergaderingen MR schooljaar 2018-2019  
24 september 2018  
19 november 2018  
14 januari 2019  
18 maart 2019  
13 mei 2019  
1 juli 2019 


