
Notulen MR-VERGADERING  17 januari 2018  

 

Aanvang: 20.00 uur 

Locatie: obs de Hofmaat 

 

Voorzitter: Susanne 

Aanwezig: Ans, Olaf, Ivon, Monique 

                Later schuiven Jos Siemerink en Michel Everink aan (CvB) 

 

Notulist: Henrieke 

 

1. Opening 

 

2. Notulen van de vorige vergadering, 18 december 2017 

 

 Aanpassingen worden gedaan 

 

3. Ingekomen post 

- 

 

4. Mededelingen 

- 

 

5. GMR 

 

 Er geen GMR vergadering geweest. 

 

6. Communicatie 

- 

 

7. Voortgang continue rooster 

 We hebben een conceptbrief van Gabrielle ontvangen die we 

samen bespreken. De oudergeleding gaan de brief thuis goed 

doorlezen en aanpassingen doen waar nodig, dit bundelen ze en 

Susanne gaat hiermee naar Gabrielle. 

 Het streven is dan om het in de week van 22 januari te 

versturen naar de ouders. 

 De reactie moet dan een week later de MR binnen zijn, zodat we 

voor de open avond weten volgens welk rooster we volgend 

schooljaar gaan werken. 

 Een tip van Susanne is nog om in een bijlage de 5 meest 

gestelde vragen plus antwoorden te verwoorden. Dat scheelt dan 

vragen beantwoorden bij Gabrielle of de MR 

 

 



Actiepunten 

oudergeleding Brief continurooster lezen en aanpassen, Susanne 
verzamelt de punten, die ze met Gabrielle gaat 

bespreken. 

 

 

 

 

Daarna bezoek CvB: 20.30 – 21-30 uur.  

 

 Stand van zaken onderwijsteams; ervaringen 

Het is wisselend binnen de onderwijsteams. Het ene onderwijsteam 

heeft meer overleg met elkaar dan de ander. 

 Formatie schooljaar 2017-2018 

Ze zijn nog in overleg. Maar de mogelijkheid is aanwezig dat wij 6 

groepen krijgen. Met goede argumenten kunnen we de deur naar 7 

groepen open zetten. 

 1 onderwijsvoorziening, stand van zaken 

Het is nog steeds de bedoeling dat er 2 locaties komen in Neede, de 

katholieke scholen hielden een beetje vast aan het katholieke, maar 

zijn daar al wel aan in het terugdraaien. Waar komen de locaties? Het 

Assink wordt genoemd, maar er is nog geen duidelijkheid. Er komen 

ook nog verkiezingen, daarna wordt er waarschijnlijk weer verder 

gekeken. Dit vlot het proces niet. Er is bij het katholieke onderwijs een 

nieuwe bestuurder, daar moet het eerste overleg nog mee 

plaatsvinden. Jos en Michel gaan er vooralsnog vanuit dat wij wel twee 

openbare scholen in Neede willen behouden.  

 We hebben het gehad over de financiën. Daarvoor moeten we bij Theo 

zijn. Bij die onderwerpen zullen we Theo uit moeten nodigen tijdens de 

MR vergadering. Bij ons is er weinig transparantie wat financiën betreft 

(dus ook rondom ICT), die transparantie kan Theo ons geven en niet 

Gabrielle. Voor 1 maart moet het plan bovenschools ingeleverd worden, 

dus zal je hem voor die tijd een keer uit moeten nodigen. 

 Er is een strategisch beleidsplan, maar ook een bestuurlijk draaiboek. 

De ontwikkelingen van de scholen binnen het onderwijsteam staan daar 

in plus de doelen. Deze gaan ze in mei evalueren. Dit bestuurlijk 

draaiboek hebben wij nog nooit gezien. Ook deze zouden we in de 

vergadering kunnen bekijken (of vooraf indien mogelijk) en bespreken 

in de ingelaste vergadering van 13 februari met Theo. 

 

 

 

 

 

 



Actiepunten 

Henrieke Gabrielle vragen Theo uit te nodigen voor de, ingelaste, 
vergadering van 13 februari. Onderwerpen o.a.: 

bestuurlijk draaiboek en financiële begroting 

Allen  Nadenken over wensen voor school, de we aan zouden 
willen schaffen, zodat die nog in de financiële begroting 

meegenomen zouden kunnen worden.  

Gabrielle  Argumenten verzamelen en die richting CvB te 

communiceren, zodat wij 7 groepen zouden kunnen 
formeren i.p.v. 6 in schooljaar 2018-2019 

Gabrielle Indien mogelijk het bestuurlijk draaiboek doorsturen 
naar de MR, zodat wij deze alvast in kunnen zien. 

 

 

 

 

 

 

 


