
Notulen MR  cluster de Parel 

 

       

Datum: Maandag 3 oktober 2016 

Tijd:  20.00 – 22.00 uur 

Locatie: Menorah 

Voorzitter:  Jacco Mulders 

Secretaris:  Majorie Mulder 

Aanwezig: Peter, Marc v.Z., Jacco, Petra, Tamara, Joanneke, Florentine, Tim, Alime, 

Majorie. 

Afwezig:  Iris 

 

 

Agendapunten Actie 

 

1. Opening en welkom 

 

 

2. Vaststellen agenda en notulen. 
 

 

3. Mededelingen 

3.1 Directie 

Marc Jespers is per 1 augustus officieel directeur geworden. Dit heeft 

op dit moment geen gevolgen voor de taakverdeling. 

 

Daisy Kokx en Mieke van Heijst zijn binnen het cluster aangenomen 

als vervanging (min-max contract). Hilal is aangenomen om binnen 

Leswerk invalwerkzaamheden te verrichten. 

 

Start van het nieuwe schooljaar is over het algemeen soepel 

verlopen. De nieuwe combinatiegroepen op Menorah en De Schoof 

lopen goed. Directie blijft de deur open houden voor ouders met 

zorgen. 

Peter kan ouders voortaan niet eerder informeren over 

toekomstplannen over de formatie omdat de groepsindeling van te 

veel factoren afhankelijk is. 

 

3.2 Personeel 

Er is nog geen nieuw personeel om het tekort in de geleding aan te 

vullen voor De Schoof en De Wegwijzer. De volgende vergadering 

zullen daar 2 personeelsleden voor aangewezen zijn door Peter en/of 

Marc. 

3.3 Ouders 

Geen mededelingen. 

3.4 GMR 

Jaarplan besproken en algemene zaken. 

3.5 Voorschool 

Voorscholen op Menorah en De Schoof lopen beide goed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter en Marc stellen 

nieuwe 

personeelsgelding 

aan voor de 

volgende 

vergadering. 

 

4. Onderwerpen ter bespreking 

 

4.1 Inhoud jaarplanning 

Tamara maakt een voorstel aan de hand van de jaarplanning van 

2015-2016 en zal deze de volgende vergadering voorleggen. 

Ook zal zij nadenken over eventuele aanpassingen van de huidige  

vergaderstructuur van MR en met een voorstel komen. 

4.2 Vormgeving Cluster MR (opstellen statuut) 

Marc maakt een opzet voor een nieuw statuut/ huisreglement. 
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4.3 Jaarverslag 2015-2016 

Jacco maakt het jaarverslag van schooljaar 2015-2016. 

 

4.4 Terugkoppeling “MR café Menorah en De Schoof 

Mr ouderbijeenkomst De Schoof is gepland op …..?????? 

Er is een enquête uitgedaan met 3 positief geformuleerde vragen. 

 

MR café Menorah: Er zijn 11 ouders gekomen. Dit zijn er niet veel  

maar was wel een goede afspiegeling van de populatie op Menorah.  

Het gesprek is op gang gebracht met de pijlers die Peter tijdens een  

MR vergadering heeft genoemd.  

Omdat er een goed groepsgesprek ontstond is er niet veel op  

individueel gebied gesproken.  

De grootste gespreksonderwerpen waren communicatie en identiteit  

van de school. Ook de groei van school is terug gekomen. 

Dit is met name een punt van zorg bij ouders die al langer op 

Menorah meedraaien omdat zij de Menorah nog kennen uit de tijd 

dat de school nog veel kleiner was. 

Het verslag van de avond wordt nog verspreid door Jacco. 

 

 

 

 

 

4.1,  4.2 en  4.3 

zullen de volgende 

vergadering 

terugkomen op de 

agenda. 

 

 

 

 

 

 

 

(Jacco) 

Verslag MR cafe 

Menorah 

verspreiden. 

5. Rondvraag  

Tamara zal tijdens het verlof van Majorie de taak als secretaris 

tijdelijk op zich nemen. 

 

 

6. Sluiting  

 

 

 

Vergaderdata: 

 3 oktober Menorah 

 1 november De Schoof 

 11 januari De Wegwijzer 

 23 februari Menorah 

 3 april De Schoof 

 30 mei De Wegwijzer 

 28 juni Menorah 


