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Notulen MR vergadering 

11 februari 2015 

 

Aanwezig: Maaike, Marcel, Joost, Mustafa (later),  Simone, Heleen, Marion, Rick 

Afwezig: Charlotte 

Notulen: Annemie 

 

1. Mededelingen 

De rapportage van de RIE (Risico inventarisatie en Evaluatie) is rondgestuurd. Ook het plan 

van aanpak is bekend. Verzoek aan iedereen om het te bekijken en reacties door te sturen naar 

Marcel voor 27 februari (150211-01) 

 

2. Notulen en actielijst 

Notulen van 15 januari zijn goedgekeurd.  

Naar aanleiding van: Er is een brief gestuurd naar de ouders over de veranderde normering 

van de CITO-toetsen (LVS). De uitleg wordt nog een keer meegestuurd met de 

Appelrups.(150211-02) 

De CITO-toetsen zijn weer afgenomen. De resultaten waren voldoende en de streefdoelen zijn 

gehaald. Dit is een positief signaal naar het team en de inspectie. 

Vorig jaar waren de resultaten onder de norm. 

 

Actielijst: 

Rick: Facebook niet teveel gebruiken als een middel voor oproepen en mededelingen. Vooral 

de activiteiten van de leerlingen moeten daar een plek vinden. 

Joost: Sponsorplan extra ICT-middelen. Het voortgezet onderwijs vraagt een extra bijdrage 

voor ICT-middelen aan de ouders. Misschien in de toekomst ook een idee voor De Appelhof.  

Simone: Op de NOT navraag gedaan bij de CNV over adviesvragen rondom fusies. De MR 

geeft aan het eind een definitief oordeel over de plannen door middel van instemming- en 

adviesvragen. Ook deeladviezen kunnen gevraagd worden. Personele zaken horen zeker in het 

fusieplan opgenomen en uitgewerkt te worden. 

 

3. Ingekomen post 

Brief van de Ondersteuningsplanraad Stromenland (passend onderwijs) voor nieuwe leden 

van de Ondersteuningsplanraad. Op dit moment voor de MR niet van toepassing. 

 

4. Tevredenheidsonderzoeken 

De uitslag van de 3 verschillende onderzoeken heeft geen samenvatting. De resultaten moeten 

wel gecommuniceerd worden met ouders, medewerkers en leerlingen. 

Voor de leerkrachten is met name de werkdruk een belangrijk item. Op verschillende 

manieren wordt hier in de school en door SPOM aandacht aan besteed, bijvoorbeeld 

verminderen van de administratie, en het is onderwerp van de SPOM-dag. 

De bekendheid van de MR bij de ouders is een aandachtspunt. Communicatie en het aangeven 

van het nut van een MR blijft belangrijk. Vooral ook bij de ontwikkelingen rond de 

Kleurencirkel kan de MR zichzelf profileren. En andere mogelijkheid is het uitbrengen van 

een nieuwsbrief en het communiceren van het Jaarverslag.(150211-03) 
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Rick maakt een voorstel hoe het een en ander te communiceren naar ouders. Dit komt terug in 

de MRvergadering. Rick informeert bij andere scholen welke werkwijze zij hanteren. Bureau 

DUO vragen om een samenvatting. (150211-04) 

 

5. Begroting 

Gezien de onzekere toekomst wordt met instemming van de MR op dit moment geen 

begroting ter advisering voorgelegd. De nieuwe begroting komt terug in de Fusie Effect 

Rapportage (FER). (150211-05) 

 

6. Stand van zaken Kleurencirkel 

De ouderavond is goed verlopen. De MR is blij met de opkomst en wil ouders daarvoor 

bedanken. 

De identiteit van de school is en blijft een belangrijk onderwerp. Ook de betrokkenheid van de 

ouders van De Appelhof als gelijke partner in het proces blijft belangrijk. De Kleurencirkel 

heeft een klankbordgroep van ouders. Is dit ook zinvol voor De Appelhof? De communicatie 

gaat nu via de Projectgroep. 

 

Formulering van de opdracht. 

Rick is met name belast met het uitvoeren van de opdracht. Uitgangspunt is dat er bij de 

uitvoering van de opdracht rekening wordt gehouden met de haalbaarheid van het plan. Als er 

een plan ligt moet het een grote succesfactor hebben. 

Op dit moment moet er veel informatie gezameld worden. Zowel in praktisch opzicht als 

onderwijsinhoudelijk. De MR wordt meegenomen in alle stappen van het plan. 

Eind april moet het plan klaar zijn.(150211-06) 

 

De MR vraagt naar de plaats van het IKC in het plan. Moet dit niet naast de fusie ontwikkeld 

worden? 

De MR vraagt naar de fusiegelden die nu al ingezet worden om de haalbaarheid te 

onderzoeken. Wat gebeurt er als de fusie niet doorgaat en de gelden al voor een deel gebruikt 

zijn? 

Grote druk op de tijd. Is het binnen dit tijdsbestek wel haalbaar om de opdracht uit te voeren? 

De stemming bij de kinderen moet aandacht hebben, de leerlingen van de Kleurencirkel 

moeten gastvrij ontvangen kunnen worden. 

De verschillende geledingen van de MR formuleren randvoorwaarden ter ondersteuning van 

de opdracht. Voor 27 februari aanleveren bij Marcel. (150211-07) 

Marcel formuleert een formele reactie naar SPOM (Marius) over de 

opdrachtformulering.(150211-08) 

 

7. Sluiting  

 

   

 

 

 

  

 

 

 
 


