
Notulen 
MR Vergadering 

 

Datum: Maandag 16 september 2019 

Aanvang 20.00 uur 

Sluiting 21.30 uur 

Locatie Lokaal gr. 6,7,8 

Notulist Chantal 

Aanwezig 
Bart Gorter (voorzitter, en lid OG) Niels Koster (directie), Chantal 

Huizenga (secretaris, Lid PG) , Henk Stoffers (lid OG) 

Afwezig Leonoor Seidel ( lid PG)  

 

 

 Agendapunt: Opmerkingen: 

 

 

Opening/Start: 

 

 

 

 

 
Vaststellen agenda en 

inventariseren rondvraag 
 

 Onderwijsinhoudelijk 

 
Schooljaarplan: 

kwaliteitszorg 

N. ligt het schooljaarplan toe. Dit document moet 

jaarlijks twee keer per jaar doorgenomen worden.  

Er zijn voor dit schooljaarplan 4 actieplannen 

opgesteld: 

1. Zicht op ontwikkeling 

2. Leergesprekken 



3. Collegiale consultatie 

4. ICT middelen 

 
Toelichting herstelbezoek 

Onderwijsinspectie 

1 oktober komt de inspectie. Hiervoor hebben wij 

een programma gemaakt. Het verschil met vorig jaar 

is dat we nu starten met een inleidende presentatie. 

Hierin wordt onze kwaliteitsverbetering 

gepresenteerd en wat de inspectie zal gaan zien in de 

klassen.  

Vorige jaar waren 2 punten onvoldoende 

beoordeeld: 

1. kwaliteitszorg 

2. eindopbrengsten 

Hier hebben we het hele jaar hard aan gewerkt. Ook 

aan de punten die al voldoende/goed beoordeeld 

waren.  

 Algemeen 

 Zakelijke Ouderavond 

Voorstel is 10 oktober. Deze wordt nu vastgesteld en 

is vanaf 20:00 uur.  

B. gaat met J. van de OR contact zoeken om te 

bespreken hoe dit vorm gegeven zal worden. 

De invulling voor de zakelijke ouderavond is kort 

besproken. N. wil eventueel een presentatie geven 

over individuele leerlijnen e.d. 

 Jaarverslag MR C. wil dit wel doen met behulp van N.  

 Taakverdeling MR 

Vastgesteld is dat B. voorzitter van de MR zal worden 

C. is secretaris voor het aankomend jaar. B. wil de 

agenda wel maken en C. stuurt de notulen door.   

 Scholingsbehoefte MR Voor aankomend jaar zijn er geen scholingswensen.  

 GMR 

B. stuurt een mail naar de voorzitter van de GMR dat 

we graag meer geïnformeerd willen worden over de 

GMR vergaderingen. Is er binnenkort een open 

(G)MR avond? 



 Vergaderdata 2019-2020 

maandag 18 november 2019 

maandag 13 januari 2020 

maandag 9 maart 2020 

maandag 25 mei 2020 

 

 Rondvraag Vraag uit voor nieuwe MR lid van oudergeleding.  

 

 

Actiepunt Wie 

Overleg zakelijke ouderavond Bart 

Mail GMR Bart 

Jaarverslag Chantal & Niels 

Notulen doorsturen Chantal 

 


