
Notulen MR vergadering 25 september 2019 
 
Aanwezig:  
Maudy van Hamersveld 
Bob Mohr 
Annemieke Joosten 
Cindy van Hout 
Lori Murphy 
 
Agendapunten:  
* Voorstelrondje; verwachtingen/ taken binnen de MR 
Vanwege een nieuw mr lid (Annemieke Joosten) zijn de verwachtingen en taken van de mr 
toegelicht. 
 
* Planning doornemen aankomend schooljaar 
De planning is doorgenomen, dit kan altijd worden aangevuld met lopende zaken gedurende 
het schooljaar 
 
* Update GMR 
Christie heeft opleiding voor HR gevolgd. Reina neemt een aantal zaken van Christie over. 
Daarnaast is er vanuit Concent iemand aangenomen voor de financiële administratie tot 1 
april voor begroting en jaarrekening. 
 
Nieuwe bestuurder, kwaliteit ligt op het gebied van financiën en organisatie.  
De uitdaging ligt op het gebied van het onderwijskundige.  
Het is belangrijk dat de nieuwe bestuurder een team van deskundigen om zich heen gaat 
verzamelen.  
Taak van de GMR om dit proces goed in de gaten te houden ten behoeve van de borging 
van kwaliteit. 
 
De begeleiding van zij-instromers mag verbeterd worden. 
 
Eigen risicodragerschap wordt uitgesteld omdat op dit moment het ziekteverzuim is 
gestegen. 
 
GMR heeft 2 nieuwe ouderleden nodig. Er komen daarvoor verkiezingen op deze school 
eilanden. Mocht daar geen kandidaat uit komen, dan wordt er bij de andere scholen 
gekeken. Actie: Cindy gaat Lynette benaderen om hier aan deel te nemen.  
 
* Start dit schooljaar 
Lori heeft de start van dit schooljaar toegelicht en geeft aan dat er veel aanmeldingen zijn 
die wij niet altijd kunnen plaatsen. Wij blijven dit met elkaar borgen omdat wij gaan voor 
kwaliteit boven groei 
 
* Plan continurooster 
Plan is om dit in het schooljaar 2021 in te voeren.  



Matthijs van Reij wil graag toelichting geven en praktijkervaringen delen op de mr 
vergadering van 13 februari 2020. 
 
* Aanmeldingen nieuwe leerlingen 
De school kiest ervoor om te waken voor de kwaliteit van het onderwijs en daarbij de 
aanmeldingen niet allemaal aan te nemen. 
 
* Locatieonderzoek nieuwbouw ‘t Startblok (Lori) 
 
* Rondvraag (allen) 

● EU schoolfruit; wij zijn dit schooljaar weer ingeloot. OR is op de hoogte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volgende vergadering: donderdag 21 november 2019- 20.00 uur  (Cindy en Esther 
aanwezig vanuit het team).  
 
Bespreekpunten:  

- SOP irt basisondersteuning (Esther) 
- Continurooster (Cindy) 
- Inzet werkdrukgelden 2020 (Esther) 
- Terugkoppeling GMR - start nieuwe bestuurder (Cindy) 
- Begroting 2020 wordt doorgestuurd zodra dit binnen is (via de mail).  


