
 
Notulen MR 23 januari 2013 
Aanwezig oudergeleding: Rob van Straaten,Berco Verhoek, Robert Agelink, Ilma van 
den Berg, Marijke van der Zande. 
Aanwezig personeelsgeleding: Marieke Slot, Wilma van Woerkom, Sandra Geerlings, 
Rolf Tuinman, Francien Schipper.(notulen) 
                            
 
1.Opening: 
     Marieke wordt welkom geheten door de voorzitter. 
 
2. Rapport:  
 Geen leden van de rapportcom. aanwezig. Ilma heeft wat moeite met de normering 
van het rapport. School heeft gekozen voor vold.als norm. Kan je als school dat zo 
maar veranderen, want maatschappelijk gezien staat voldoende voor een zesje. Het is 
moeilijk uit te leggen aan opa en oma. Het lijkt een matig rapport. 
Is dat landelijk geregeld?  
Reden : teveel leerkrachten vulden  r.vold. in. Kiezen de veilige weg. 
Nu moet er beter over nagedacht worden.  
Rapport gaat niet mee naar het vervolgonderwijs. 
Het is een 4puntsschaal 
Ilma heeft wat moeite met de uitleg in het begin van het rapport. 
Minder kans om nuances aan te geven. Zou graag goed als norm zien. 
Allemaal voldoendes geeft een vlak beeld van het kind vindt Ilma.Voldoende heeft 
maatschappelijk gezien een bepaalde lading. 
Kan de terminologie nog veranderd worden? Gaat terug naar het team.  
Vragen: 
- is er een mogelijkheid voldoende te vervangen door een letter. Dus werken met 
ABCD. 
-een duidelijker toelichting bij het rapport en dit beter communiceren naar ouders. 
-kan er een duidelijke uitleg komen bij de termen die gehanteerd worden. 
 
3. Mededelingen 
   Berco neemt het secretariaat op zich. Ilma heeft het op dit moment erg druk. 
   Rolf: Ron van Beek is afgekeurd. 
   Rob: brief naar Lp055 over de invaller. Brief teruggekregen dat Lp055 
   onze zorg begrijpt, maar dat dat financiele gevolgen heeft. 
  
4. Notulen van 26 nov. 
    Berco: punt 6 aanpassen : schooltijden. OTO gaat niet door dit voorjaar. Hoe gaan 
we dit punt nu naar ouders communiceren. Komt op de volgende vergadering aan de 
orde. Doen we dit in een aparte enquete of niet. 
Wel vreemd dat het OTO niet doorgaat en dat dat van bovenaf wordt bepaald. 
Is dat niet zelf te organiseren. Informeren bij de GMR. Nicole kan dat inbrengen in de 
GMR. Sandra neemt op zich Nicole te informeren. 
 
5. Actiepuntenlijst. 
     
6. Terugkoppeling GMR 
    -30 januari info Passend Onderwijs in Het Kristal. 



    -Instandhoudingsnota komt aan de orde. Scholen worden samengevoegd. 
    Leerplein gaat weer werken met Meerscholen directeuren.    
    Management wordt kleiner. 
    -Ziekteverzuim: preventie ziekteverzuim. Directeuren kunnen getraind worden. 
     
7. Stand van zaken uitvoering jaarcontract. 
    Verantwoording waar je mee bezig bent. MARAP. Managementrapportage. 
    Mr krijgt dat binnenkort van Rolf. 
     
8. Vakantierooster. Team kiest voor optie twee. De twee dagen extra koppelen aan de 
     Pinksteren 
    Het is nl. een erg lang schooljaar.  Dit breekt het lange laatste stuk. 
    Communicatie naar ouders via de Nieuwsbrief en de website. MR stemt in met het 
voorgestelde rooster. 
 
9. Exclusiviteitsprincipe:  
Welke mensen maak je exclusief zodat die mensen bij afvloeiing kunnen blijven op 
school. LBers komen in de exclusiviteit. En mensen met een bepaalde functie die niet 
door iemand overgenomen kan worden. Verder kan er gekeken worden naar 
verhouding man/ vrouw. En kijken naar een evenredige verdeling naar leeftijd.    
MR stemt in met het voorstel en de voorzitter ondertekent de lijst. 
  
10. Leerlingentelling 
      321 leerlingen. LP moet uitrekenen wat de formatie wordt voor volgend school- 
      jaar. 
      Weer op de agenda voor de vergadering van 11 maart. 
       
10 a. Passend Onderwijs 
        Interscholair samenwerkingsverband.  Actief in het schooljaar 2013- 
        2014.  Zorgprofiel moeten opnieuw bekeken worden. 
         Ook belangrijk om hier ook met ouders goed over te communiceren. 
        11 maart op de agenda van de MR. 
 
11. Rondvraag 
       Studiedag uitkomsten : ouderportal, leerkrachten mee naar buiten om 3 uur. 
       Kerst: leuke reacties van ouders. 
       Werkdruk: Rolf heeft rekening gehouden met de taken die mensen hebben.  
       Sommige taken zijn opnieuw verdeeld of geschrapt. 
 
12.Sluiting 


