
   

   
  

   
Notulen MR vergadering  

  

Datum bespreking: 29-10-2019     

Plaats bespreking: Rijen   Opgesteld door: Amy van Beers  

Aanwezig: Fieke, Ton, Joris, Herman, Karin, 
Sven, Amy  

Afwezig:  

   

Punt.:   verslag:   actie:   

1. Opening 19.00u       
   

2. Actiepunten uit de vorige notulen:  
- Amy heeft nogmaals contact opgenomen met de Anspach. Ze gaven 

aan op dit moment niet samen te hoeven vergaderen.  Dit omdat het 
lastig is een aparte datum te plannen en omdat we geen directe 
punten hebben.  Ze willen afspreken dat wanneer wij punten voor hen 
hebben ze deze op de agenda zetten of iemand van ons bij hen 
aansluit.  (en andersom).  Wij denken hier net zo over.  

- Schoolgids samenstelling MR aanpassen, ook de website. Is dit 
gedaan? Op de website staat de naam van Fieke wel, nog geen foto.  
Amy neemt contact op met Daan hiervoor en met Tim voor de app. 

- Kosten OR en shirts bespreken met Herman en Daan. Dit heeft Joris 
gedaan, de kleine maten worden door school betaald.  

- Scholing voor Fieke. Karin heeft dit nagevraagd. Er wordt geen 
gezamenlijke scholing georganiseerd. 19 november is er een 
bijeenkomst van de GMR en MR.   

 
  
 
 
 
 
 
Amy 
 
  

3. Profilering school  
Hoe willen we ons als school profileren? Herman en Daan hebben hiervoor een 
masterclass gevolgd. Marcel Hoes van Kitchen heeft een marketing onderzoek 
gedaan, hieruit is een SWOT- analyse gekomen, waarmee we aan de slag gaan. 
Marcel Hoes zal dit project ook verder mee begeleiden.  
 

Herman 

4. Athena onderwijs 
Herman heeft toegelicht wat de plannen zijn. Hij heeft benoemd welke stappen er 
gezet zijn en hoe het verder gaat.  
De coördinator Jolanda zal in een volgende MR vergadering hierover nog meer 
toelichten.  
 

 

5. Evaluatie jaarplan 2018-2019 en toelichting jaarplan 2019-2020 
Over het algemeen zijn de ambities behaald. De meeste plannen in het nieuwe 
jaarplan zijn doorlopend van vorig jaarplan, omdat het ontwikkelingen zijn voor 
langere termijn.  
Herman zal de aandachtspunten van het jaarplan 2018-2019 nog doorsturen en 
die van 2019-2020. Dit komt terug in de volgende vergadering.  

Herman 



6. Schoolplan 2019-2023 
In de vorige vergadering hebben we het schoolplan besproken, onze 
aandachtspunten zijn bij Herman en Daan neergelegd. Zij hebben deze punten 
aangepast. 
Uit het personeelstevredenheidsonderzoek kwamen wij als school wat lager uit 
dan de andere scholen binnen PCPO, hierover was nog een vraag. Herman heeft 
dit toegelicht. 

 

7. IKC 
De vorige keer hebben we het jaarplan bekeken. Als team zien we nog niet direct 
veranderingen. Waar is de werkgroep mee bezig?  
De werkgroep is zoekende hoe we het team van Human Kind en de Vijf Eiken 
samen kunnen brengen, elkaar ontmoeten en elkaars werkzaamheden leren 
kennen. Er wordt nagedacht over een naam en er zijn andere lopende zaken. 

Herman 

8. I.O.T 
Het loopt goed, we zijn hier erg tevreden over. De ondersteuning van kinderen 
met arrangementen, de hoogbegaafdheid, enz.  

Herman 

9. Groep overstijgend werken 
Afgelopen dinsdag hebben we hierover een studiemiddag gehad.  
We worden hierin begeleid door Barbara van onderwijs maak je samen.  
De eerste teambijeenkomst was vooral oriënterend. Het denken is in gang gezet.  
 

 

10. GMR 
Ton heeft toegelicht wat er gisteren besproken is in de GMR. 
Joris sluit indien mogelijk aan bij de responsgroep m.b.t. de profilering van PCPO.  
 

 

11.  Nieuwsbrief  
Er komt dit keer geen bericht vanuit de MR in de nieuwsbrief.  
  

 

12. Rondvraag 
Ton:  

- Hoe gaat het met bewegend leren? De werkgroep is vandaag samen 
geweest en zijn aan het oriënteren.  

- Verkeer? Joris, Ton en Daan hebben vorige week samen gezeten met 
de wethouder en de projectleider omtrent de veiligheid rondom 
school. Over 3 weken hebben ze een nieuwe afspraak.  

 
 

   Agenda punten / ACTIELIJST        

 Schoolapp en website aanpassen. Daan en Tim mailen. Amy 

 Herman jaarplan 2018-2019 en 2019-2020 mailen Herman 

 Coördinator Athena onderwijs uitnodigen Herman 

 Gezamenlijke bijeenkomst 19 november navragen catering Amy 

   

 

 


