
Agenda MR-vergadering 25 april 2018 

 

Aanvang: 20.00 uur 

Locatie: Obs de Hofmaat 

Voorzitter: Susanne 

Notulist: Henrieke 

Verder aanwezig: Ans, Monique, Olaf, Ivon 

 

1. Opening 

2. Notulen van de vorige vergadering, 20 maart 2018 

Fouten worden aangepast. 

 

3. Ingekomen post 

 Digitale post wat betreft cursussen die gevolgd kunnen worden. Voor 

ons niet van toepassing. Meer gericht op het voortgezet onderwijs 

 

 

4. Mededelingen 

 Monique: Ze is naar een avond over de onderwijshuisvesting geweest 

(27 maart). Er is niet heel veel nieuws verteld. Er werden weer dezelfde 

vragen gesteld als op vorige avonden. Er werd wel gesproken over hoe  

ze het vorm gaan geven en in welke stappen.  

Dus nog niet veel verder dan een jaar geleden. Gabrielle geeft nog aan 

dat ze dit wel terug kan koppelen richting het C.v.B.  

Voor de volgende keer vooraf vragen waar de avond over gaat en dan 

beslissen of we wel of niet naar die bijeenkomst gaan. 

 

 

5. Formatieplan 

 Gabrielle deelt de groepsaantallen, voor komend schooljaar,  uit. Ze 

legt uit waarom er heel waarschijnlijk wel 7 groepen geformeerd 

mogen worden. 

 De nieuwe inschrijving tot nu toe zijn 3 tot 1 januari. Groep 1 start 

met 17 leerlingen en zal dus uitlopen tot 20 leerlingen. 

 Sollicitatierondes zijn in volle gang. Moeten in de week voor de 

meivakantie worden afgerond. Gabrielle zit namens ons 



onderwijsteams in het sollicitatieteam.  

Dus als het goed is moet er naast de 3 dagen van Trudy Boonk (die na 

de zomervakantie gaat stoppen )ook een sollicitatieronde  volgen voor 

de 7de groep die geformeerd mag worden. Deze zal na de meivakantie 

plaatsvinden. 

 

 

6. Schoolontwikkelingsplan 2018-2019 

 Is nog in ontwikkeling 

 

7. Ontwikkelingen continurooster 

 De SKE is ingelicht. Nu de groepen bekend zijn kan de formatie 

gemaakt worden en kunnen we bekijken hoe de pauzes opgelost 

kunnen worden. Misschien kunnen we ook nog gebruik maken van 

onze vakleerkracht gym. De leerkrachten eten met de groep. Het 

tweede kwartier hoeven niet alle leerkrachten mee naar buiten. 

 Voor dit schooljaar komen we nog wat kosten te kort voor de 

uitbetaling van de TSO mensen. De MR geeft vanuit hun gelden 250 

euro aan school.  

 

8. Terugkoppeling GMR 

 CvB maakt bekend dat de heer Broekman, de heer Olthof op gaat 

volgen in de Raad van Bestuur. 

 In de cao onderhandelingen worden er steeds stapjes gezet door de PO 

raad en de AOB over de tijd- en werkverdeling. De functiemix willen ze 

afschaffen, ze willen meer in overleg met de leerkrachten zelf. 

 De Davinci school gaat verhuizen naar de Diekmaatschool in Neede. 

Het blijft een OPONOA school.  

 Het is de bedoeling dat de leerkrachten meer gaan werken met 

Sharepoint. Het blijkt dat er een groot verschil is in vaardigheden van 

de leerkrachten. Er komen 2 trainingen, een technische en een 

didactische training. 

 Het bestuursformatieplan is besproken. Dhr. Siemerink heeft het plan 

met de GMR leden doorgenomen. 

 De Arbodienst BW Oost gaat de spreekuren op het Stafbureau en op 

de Diekmaat houden. 

 



9. Schoolontwikkelingen/kwaliteit 

 De barometer wordt uitgedeeld en besproken door Gabrielle. Op de 

meeste gebieden zijn we vooruitgegaan. Op begrijpend lezen niet heel 

veel vooruit gegaan. Dit is een onderdeel waar we de aandacht op 

vestigen dit schooljaar. 

 

10. Nieuw MR-lid 

 Nieuw MR lid is Vincent van Berkum. Gabrielle nodigt hem uit voor de 

laatste MR-vergadering van dit schooljaar. 

 

11. Onderwijsgelden Minister Slob 

 Vanuit het Ministerie krijgen we extra onderwijsgelden. Omdat de 

leerlingenaantallen nog niet helemaal duidelijk zijn, komen we 

waarschijnlijk voor het komend schooljaar een klein deel te kort om 

een extra leerkracht te bekostigen, wanneer we een 7de groep zouden 

mogen formeren. Het zou dan kunnen dat een deel , van die gelden, 

gebruikt gaat worden in de formatie van komend schooljaar. 

 Mocht er dan nog geld overblijven dan willen we dat gebruiken voor de 

“verschillen” van de leerlingen in de groepen. Misschien in de vorm 

van een onderwijsassistent. Dit wordt nog verder bekeken. 

 

 

12. Staking/studiedag 

 Op de stakingsdag (30 mei) gaan we een aantal scholen bekijken in 

Amersfoort. Zo hoeft er geen extra studiedag gepland te worden 

 

13. Communicatie  

 - 

 

14. Rondvraag  

 - 

 

 

 



 

 

Actiepunten: 

Henrieke Op de agenda volgende vergadering: 

Voortgang Onderwijsvisie  

Invulling informatieavond volgend 

schooljaar 

Veiligheidsonderzoek doornemen dat 

door de groepen  5 t/m 8 is ingevuld. 

Gabrielle Vincent van Berkum uitnodigen voor de 

laatste MR vergadering 

  

 


