
Mr 9-3-2020 
 
 
Besloten  
 

1) Opening 
 

2) Formatie 
Stukken zijn verzonden. Besteding Slobgelden op papier aanvragen. 
 

3) MARAP: nog niet beschikbaar 
 

Openbaar 
 

4) Mededelingen 
Taakgroepen: ICT gaat de komende periode aan de slag met de nieuwe 
software van Gynzy (workshops) Er is een vacature voor een ICT-er voor 
volgend schooljaar. Binnen het team is hier animo voor. 
Team:  De taken van de administratie worden overgedragen vanwege een 
afkeuringsprocedure.Deze uren zullen na de zomervakantie minder 
worden. De formatie die hierdoor overblijft ,komt weer ten goede aan de 
formatie. 
GMR 27-1-2020:   
* Gesprekkencyclys (afname bekwaamheidskompas en 
functioneringsgesprek) is besproken in GMR. 
* Directeur Parkenschool heeft ontslag genomen.  
* Vacature ambtelijke secretaris GMR heeft geen reactie intern 
opgeleverd. 
* Tot nu toe zijn er 7 groepen binnen LP055 naar huis gestuurd. 
* In maart 2021 wordt er weer een bijeenkomst vanuit de GMR 
georganiseerd. 

 
5) Notulen vergadering januari ‘20 

Goedgekeurd. 
 

6) Actiepuntenlijst 
• Schoolgids: in mei zal dit weer bekeken worden. 
• Parkeerbeleid: dit heeft effect gehad. 
• Putten op schoolplein: MR wil deze situatie niet accepteren. Directie 

wordt weer gevraagd om actie hiertoe te ondernemen 
• Julianakwartier: vinger aan de pols houden. Directie neemt dit punt 

voorlopig op zich. 
• RI&E: er komt een nieuwe versie. Mag van lijst af. 
• Scholen op de kaart: voorlopig nog geen prioriteit . 
• Er is nog geen contact geweest met ouder GMR over het financiële 

format 
• ITK: suggestie om meer verbinding te krijgen met reguliere klassen is 

besproken in het team. Er zijn momenteel leesmomenten ingepland 



met groep blauw en geel. Daarnaast neemt de ITK ook deel aan het 
Spetterproject. 

 
 

7) Draft beleidsplan meer- en hoogbegaafdheid 
Dit plan is voortgekomen vanuit het beleid van de directie. 
Het zal nog uitgebreid besproken worden in het team.  
Wellicht kan het nog groeien naar hoger niveau wanneer het met team en 
(ervarings) deskundigen besproken wordt en als het LP breed besproken 
wordt.  
Levelwerk is al aangeschaft vanuit middelen SMV. 

 
8) Eerste opzet formatie 

Eerste opzet is bekend. Er zijn voldoende nieuwe aanmeldingen waardoor 
teamleden mogen  blijven en er ook geen veranderingen aangebracht 
dienen te worden in de huidige groepen. 

 
       9 ) Vergaderopzet: werkgroepen? 

Doel is om concreter te spreken met directie. Er worden twijfels 
uitgesproken of dit in de praktijk wel zal werken, aangezien de meeste 
punten in de vergaderingen wel besproken kunnen worden. Wanneer er 
expertise nodig is bij een gericht onderwerp, kan een werkgroepje 
worden aangewezen. Dit laatste wordt ook in het activiteitenplan 
opgenomen. 
 

10)   Activiteitenjaarplan:  De bepaling van de nieuwe opzet zal in de  
volgende vergadering besproken worden. 
 

11)   Opvolging vertrekkend lid: Informeel zal er gepolst worden of 
meedraaiende leden deze vacature willen invullen. Reacties afwachten en 
dan bekijken welke boodschap er in de HE dient te komen. Volgende 
vergadering (22-4) wordt besloten wat het precieze vervolg is en wie er 
in de kiescommissie komt te zitten. 

 
      12) Agendapunten volgende MR 

Verkiezing MR-lid 
Nieuw activiteitenjaarplan 
Jaarrekening 
Formatie 
MARAP 
 

      13) WVTTK 
* Er is een conceptplan ingestuurd voor de avond 4-daagse 
Draaiboek is opgesteld. Bijdrage kosten school kunnen niet worden 
aangevraagd. Waarderen initiatief, maar concept moet nog verder 
worden uitgewerkt. Er zal contact worden gezocht met deze ouder. 
* Datum vergadering 15 juni wordt verplaatst naar dinsdag 9 juni 19.30 
uur i.v.m. afwezigheid leerkrachten door kamp. 

 



     14) Sluiting:  21.30 uur 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


