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1. Opening
De vergadering wordt geopend door de voorzitter met een woord van welkom.
2. Verslag vorige vergadering en actiepunten
Het verslag wordt goedgekeurd en zal op de site worden geplaatst. De actiepuntenlijst
wordt aan het eind van de vergadering besproken.
3. Binnengekomen post
MR Actueel: Jaargang 23, nr. 11, 2 november 2017
4. GMR
Er heeft een vooroverleg plaatsgevonden over de fusie met Spring. Hierin is besproken
dat het statuut per 1 januari zal worden aangepast. De fusie heeft geen personele
consequenties voor de dr. Schaepmanstichting, wel voor werknemers van Spring.
5. Evaluatie cursus nieuwe leden oudergeleding
Marloes heeft de namen van de deelnemers doorgegeven, de cursus zal starten in januari
2018.
6. Identiteit (update)
Annet geeft een toelichting op het traject Identiteit. De uiteindelijke visie zal besproken
worden in de GMR. Kernwoorden zijn verbinding en respect; er wordt uitgegaan van de 3
christelijke hoofdfeesten: Kerst, Pasen en Pinksteren. Op alle scholen van de stichting zal
hier aandacht aan besteed worden. Scholen worden hierin begeleid door Gerrit Klaassen,
identiteitsbegeleider op bestuursniveau.
De werkgroep Kerst van de Schothorst heeft een opzet gemaakt voor het komende
kerstfeest. Aandacht voor de ander is het leidende thema hierbij. Er zal een kerstmarkt
georganiseerd worden, de opbrengst is voor de Voedselbank. Tevens is het de bedoeling
om de bewoners van ’t Gerbrand te betrekken bij enkele activiteiten. De kerstviering zal
dit jaar plaatsvinden in de groepen, er is geen halviering voor ouders.
Marloes merkt op dat ze dit erg jammer vindt, veel ouders hadden hier eigenlijk op
gerekend. Annet legt uit dat de opzet van de kerstviering elk jaar opnieuw wordt
bekeken. Ook in voorgaande jaren was er niet altijd sprake van een centrale halviering
met optredens van de leerlingen.

De halvieringen voor dit schooljaar zijn nog niet gepland, Annet zal dit nog binnen het
team bespreken. Optie is om dit te organiseren tijdens de Kunst- en Cultuurweek.
7. Ouderbetrokkenheid
De afspraak met de werkgroep staat gepland voor volgende week.
8. Nieuw toezichtkader inspectie
Inspectiebezoek zal voortaan starten bij het bestuur. Gekeken wordt naar o.a. beleid en
financiën. Hierna zullen enkele scholen bezocht worden, om te kijken of het verhaal van
het bestuur ook zichtbaar is in de scholen (verificatieonderzoek) of er vindt een
onderzoek naar risico plaats. Besturen kunnen daarnaast zelf scholen aandragen voor
onderzoek naar waardering ‘goed’.
Directies hebben opdracht gekregen om zich voor te bereiden op een inspectiebezoek
door het invullen van een zelfevaluatielijst.
9. Actuele zaken
Marian: tijdens de studiedag IB is er gesproken over de toekomst van de IB’ er. Vanuit
het bestuur zal een traject worden opgestart om IB’ers te begeleiden om meer op
schoolniveau werkzaam te zijn i.p.v. individueel begeleiden van leerlingen. Ook wordt
bekeken hoe andere specialisten binnen de school hierbij ingezet kunnen worden.
Annet:
-in het kader van de IPB-cyclus zijn de POP-gesprekken gestart. Het nieuwe systeem
(MOOI) werkt met een 3-jaarlijkse cyclus die wordt afgesloten met een
beoordelingsgesprek.
-aanvraag voor vervangen zwangerschapsverlof van Karien is verstuurd, we wachten de
reacties af
-begroting voor 2018 is goedgekeurd; er zijn o.a. bedragen opgenomen voor investering
in ICT-middelen en aanschaf nieuwe methode aanvankelijk lezen
-studiedag 24 november: veel aandacht voor toetsvaardigheid begrijpend lezen
-Marian zal namens de MR een attentie voor Hanneke kopen
10. Rondvraag
Marloes:
-stand van zaken omtrent RI&E; laatste onderzoek was in 2014, zal in 2018
waarschijnlijk weer plaatsvinden
-actualiseren Schoolondersteuningsprofiel: we wachten op een nieuw format vanuit het
Samenwerkingsverband; komt dit schooljaar nog op de agenda van de MR
Lucinda:
-vraag of ouders een Gmail-account willen aanmaken, zodat documenten van de MR
eenvoudig gedeeld kunnen worden vanuit Drive
Ivo:
-vraagt aandacht voor toezicht op het schoolplein n.a.v. incident
11. Sluiting
Ivo dankt alle aanwezigen en sluit de vergadering.
De volgende bijeenkomst is op 17 januari 2018, aanvang 20.00 uur.

ACTIE PUNTEN
datum

onderwerp

17-10

notulen 4 juli 2017 en jaarverslag 2016-2017 op
de site plaatsen

actie

uitvoering
vastgesteld

Lucinda

17-11

17-10

nieuwe opzet actielijst

Marian

17-11

17-10

deelname startcursus MR door Nathalie en
Annet, namen doorgeven aan Martijn ter Braak

Marloes

17-11

17-10

toelichting Annet cijfers incidentenregistratie

Annet

17-10

foto in nieuwsbrief: pleinwacht door leerlingen
groep 8

Annet

17-11

17-10

startnotitie Ouderbetrokkenheid versturen aan
alle MR-leden

Marian

17-11

17-10

overleg werkgroep Ouderbetrokkenheid plannen

Annet

17-11

17-11

planning halvieringen

17-11

nieuw format SchoolOndersteuningsProfiel
agenderen

17-11

notulen 17-10 op website plaatsen

Marian

17-11

attentie Hanneke namens MR

Marian

17-11

aanmaken Gmail-acount

Annet/team
Annet/Marian

oudergeleding

