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Notulen MR vergadering 

24 juni 2014 

20.00 – 22.00 

 

Aanwezig:  Maaike, Joost, Marcel, Marion, Heleen, Rick, Mustafa, Ton 

Afwezig: Mieke 

Notulen: Annemie 

 

1. Welkom 

Welkom aan allen, speciaal aan Ton gezien het feit dat dit zijn laatste MR vergadering is. De 

voorzitter dankt Ton voor zijn bijdrage aan de MR van De Appelhof en aan de GMR van het 

SPOM. 

 

2. Mededelingen 

De samenstelling van de MR zal in het schooljaar bestaan uit de leerkrachten geleding: 

Marion, Heleen, Simone en Mieke. Mieke zal tijdens haar zwangerschapsverlof vervangen 

worden. 

Verkiezingen GMR: de namen van de kandidaten zijn bekend. De MR maakt een persoonlijke 

selectie. Deze wordt gestuurd naar de GMR. 

 

3. Notulen 22 mei, verslag 10 juni kennismaking met MR De wijzer 

Verslag van 22 mei wordt goedgekeurd.  

In het verslag van de kennismaking met De Wijzer worden 2 alinea’s samengevoegd. 

Actielijst: 

Communicatieplan: De leerlingen meenemen in de publiciteit rond projecten en activiteiten 

van IPC.  

Uitvoering van projecten en activiteiten ook plaatsen op Facebook.(140624-03) 

Uitgangspunt: Visie ontwikkeling rondom communicatie vanuit concrete situaties en 

activiteiten. 

 

4. Herinrichting SPOM 

De MR heeft positief geadviseerd over de herinrichting SPOM (140624-01). De eerste 

herschikking van directeuren heeft plaatsgevonden. Ook de plaatsing van Interne Begeleiders 

is afgerond. 

Samenwerking met De Wijzer: 

Na de zomervakantie zal de eerste studiedag gezamenlijk zijn met het team van de Wijzer 

over IPC. Zo zal de eerste stap gezet worden om onderwijskundig het een en ander in elkaar 

te schuiven. 

De MRen hebben kennisgemaakt. De samenwerking wordt onder initiatief van de voorzitters 

verder uitgewerkt. 

Het ‘openbare karakter’ van beide scholen kan nog verder vorm krijgen en een speerpunt zijn 

om beide scholen te profileren. 

Op beleidsniveau worden de Schoolgids en het Schoolplan in elkaar geschoven. 

 

5. Formatie 2014-2015 

De leerkrachtgeleding geeft instemming aan het formatieplan 2014-2015. 
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De oudergeleding adviseert positief. De door de MR geformuleerde voorwaarden worden 

toegevoegd in de aanbiedingsbrief.(20140624-02) 

De ondersteuning van ICT wordt voor 1 dag gewaarborgd uit de ‘knelpuntenpot’. 

 

6. Passend Onderwijs 

De adviesvraag over het Schoolondersteuningsprofiel van De Appelhof wordt besproken. 

De bijlagen en het stroomschema zijn niet toegevoegd, en worden gemist. 

Toelichting Rick: Het Schoolondersteuningsprofiel is een document dat voor 4 jaar 

vastgesteld wordt, maar steeds aan verandering onderhevig zal zijn. Nieuwe ontwikkelingen 

zullen steeds toegevoegd worden. 

De MR vindt de aangeboden tekst niet makkelijk leesbaar voor de gemiddelde ouder. Er staan 

veel afkortingen in en  jargon. Tevens ontbreekt het kader waarin het 

Schoolondersteuningsprofiel geplaatst moet worden. Dit is noodzakelijk voor een goede 

advisering. 

De leerkrachtgeleding herkent zich in grote lijnen in de tekst, maar het geheel is niet 

besproken in het team. Het hele team moet hiervan op de hoogte zijn en zich erin kunnen 

herkennen.  

Het stuk wordt aangepast en komt ter advisering terug op de agenda van september (140624-

04) 

 

7. Sponsorplan ICT 

De tekst in De Appelrups over het initiatief van de MR en de vraag om een ‘kartrekker’ is 

geplaatst. In de mailbox van de MR zijn geen reacties te vinden. 

De tekst wordt nogmaals na de zomervakantie aangeboden aan De Appelrups, maar nu als 

aparte bijlage. (140624-05) De kans dat het opgemerkt wordt is daarmee vergroot. De 

leerlingenraad wordt er pas bij betrokken als er iets concreets is. 

De tekst kan ook op Facebook.( Maaike) (140624-06) 

 

8. Advies activiteitenagenda 2014-2015 

De MR adviseert positief over de Activiteitenagenda 2014-2015. (140624-07) 

Aanpassing: tot 10.00 uur vrij op 6 december vervalt. 

Verplaatsing van het vrije dagdeel 2 keer per jaar van de kleuters van de vrijdagochtend naar 

de donderdagmiddag kan consequenties hebben voor ouders.  Zij moeten dan zelf hun 

kind(eren) opvangen. Dit moet duidelijk gecommuniceerd worden naar ouders. Tevens zou 

hier ook een alternatief voor gevonden kunnen worden. 

Acties: 

Eerst onderzoeken hoeveel ouders hier direct mee te maken hebben. (Heleen) (140624-08) 

Onderzoeken of het overblijven hier een rol in kan spelen. 

 

9. Activiteitenplan MR 2014-2015 

Speerpunten: 

Samenwerking met de MR van De Wijzer. 

Schoolondersteuningsprofiel, passend onderwijs 

Schoolplan 2011-2014 evaluatie 

Schoolplan 2014-2017 

Tevredenheidsonderzoek ouders en leerlingen. 

Onderhoudsplan/ begroting: schoonmaak, meubilair, toiletten 

Inspectiebezoek 

Partners in opvoeding, Waarden en normen op de Appelhof 

IPC 
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Citoscores, opbrengstgericht werken De Appelhof en SPOM 

Jaarverslag MR 

Jaarverslag en overleg met OR 

GMR communicatie en ontwikkelingen 

SPOM vervolg herinrichting. 

 

Planning: 

Maandag 15 december wordt woensdag 10 december. 

Vrijdag 12 december uit eten MR 

 

Annemie maakt een overzicht(140624-09) 

 

10. Verkiezingen MR 

De planning wordt verder uitgewerkt 

 

11. Sluiting 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 


