
 
Betreft  : Notulen MR overleg 
Datum  : 6 juli  
Tijd  : 12.15 uur 
Locatie  : De Meent, Ommeren 
Aanwezig : Karin Witteveen (PG), Natasja Middelkoop (PG), Gerrie Amperse  
    (schoolleider), Miranda de Wilde (OG) en Karin Ax (OG, notulist) 
 
 
1. Notulen en actiepunten vorig vergadering 

- Actie van MR Reglement blijft nog staan. Deze moet worden geactualiseerd ook in 
afstemming met 3 MR. Actie Karin 

- Gezamenlijke MR (optie 20 februari) is niet doorgegaan. Er is nog geen nieuwe datum 
gepland.  

- Brainstorm toekomstmogelijkheden De Meent wordt opgepakt binnen de nieuwe 
management structuur. 

- Terugkoppeling ouderavond 29 januari is er nog niet, maar inmiddels ook  niet meer relevant 
zo lang geleden.  

- Enquête resultaten publiceren op website en tevens website hoofdpagina wat aanpassen. 
Actie Gerrie.  

- Benchmark enquête binnen BB wordt niet vrijgegeven, alleen voor de Bestuurder. Resultaten 
zijn gedeeld met schoolleiders (alleen getoond) en blijven vooral lokaal om te gebruiken voor 
doelen en schoolplan. De Meent doet erg goed tov van de andere scholen.  

- Leerlingen moe op school is benadrukt in de laatste nieuwsbrief. 
- Aandacht talenten is er voldoende, ook snappit en plusmaterialen ondersteunen hierin. Alert 

blijven in kind en oudergesprekken. 
- In laatste nieuwsbrief is uitgebreid gecommuniceerd over de enquêteresultaten.  
 

2. Schoolleider 

• Afgelopen dinsdag hebben de sollicitatiegesprekken plaatsgevonden met 2 schoolleiders Gerrie 
en Anneke (enige geïnteresseerden). Er is unaniem gekozen door de sollicitatiecommissie om de 
functie voor in te laten vullen door Gerrie en Anneke. Ook zijn de dames op gesprek geweest bij 
Mark van de Pol.  

• Er zijn wel kritische vragen over hoe de invulling in de praktijk zal gaan. Dwingend verzoek naar 
BB om heel goed te communiceren naar ouders en leerkrachten. Elke 6 weken zal er worden 
geëvalueerd. Krista van Vreeswijk (HR BB) neemt voortouw hiertoe. 
 

3. Werkdrukgeld 

• Inzet extra ochtend voor Karlijn is akkoord.  

• Inzet gymleerkracht is wel akkoord maar zou van dit geld ook wekelijks kunnen (0,05 FTE). Er is 
wellicht een rekenfout gemaakt omdat het lijkt dat er ruimte is voor 2 dagdelen. Samenwerking 
Julien en Sterappel als alternatief. Karin en Natasja stemmen af met Gerrie. Actie Karin / 
Natasja. 

• Inzet chromebooks niet akkoord omdat dit materialen zijn en niet passend zijn voor 

werkdrukverlaging. Dit zal uit een ander potje moeten komen. Ook dit stemmen Karin en Natasja 

af met Gerrie. Actie Karin / Natasja. 



 
 
4. Jaarplan doelen 2017 – 2018  

• Nog aandacht nodig voor leerlingbetrokkenheid. Gesprekken in de onderbouw zijn erg waardevol 
maar doelen bespreken is lastig.  

• Klasbord en Facebook lijkt wat minder interesse in te zijn. Maar allen eens dat dit goed is om te 
blijven den. 

• Klankbordgroep is dit jaar niet bijeengekomen / geïnitieerd aangezien hier geen aanleiding toe 
was (geen animo). Mochten er signalen zijn kan dit altijd alsnog.  

• Er lijkt geen animo te zijn om de naschoolse activiteiten over te nemen van huidige ouders. 
Gerrie zal potentiele ouders persoonlijk benaderen voor bv. knutsel en kooklessen. Actie Gerrie. 

• Evaluatie van de jaarplandoelen 2017-2018 is input voor nieuwe doelen schooljaar 2018 – 2019 . 
 
5. Schoolondersteuningsprofiel 

• Kleine school gaat vaak ver in ondersteunen en helpen van kinderen die extra nodig hebben 
Valkuil is om dit te lang zelf te doen. IB-er elpt hierin uiteraard en signaleert mee. Komend 
schooljaar komt er een nieuwe IB-er. Leerkrachten gaan opnieuw afspraken maken hoe hiermee 
zo goed mogelijk om te gaan.  

• IB-er bespreekt ook extra hulp kinderen en resultaten zit bij gesprekken etc.  

• Functieprofiel opvragen bij BB. Actie Natasja.  
 

6. Komend schooljaar  

• Formatie voor komend schooljaar is ongewijzigd.  

• We starten met 53 leerlingen in schooljaar 2018-2019. 
  

7. Rondvraag  

• Schooltijden / Continurooster: navraag bij Blinker, zij zijn recent overgegaan. Zijn overgegaan op 
continurooster. Miranda heeft ook contact gehad MR Sterappel en Regenboog. Zij zal alle info en 
input verwerken in een presentatie en dit delen. Bespreken nieuwe schooljaar in gezamenlijke 
cluster MR. 

 
 

Actie Wie Wanneer 

Aanpassen MR reglement Karin Ax 1-9-2018 

Enquête resultaten op website Gerrie 1-9-2018 

Bespreken voorstel werkdrukverlaging met 
Gerrie 

Karin / Natasja 22-7-2018 

Ouders naschoolse activiteiten Gerrie 22-7-2018 

Functieprofiel IB Natasja 22-7-2018 

 
 


