
Notulen MR cluster de Parel 
 
Datum:  Dinsdag, 1 november 2016 
Tijd:   20:00 – 22:00 uur 
Locatie:  PCB De Schoof, Raamsdonskveer 
Voorzitter: Jacco Mulders 
Secretaris: Majorie Mulder 
Aanwezig: Majorie, Jacco, Marc v Z. , Iris, Tim, Florentine, Alime, Joanneke. Peter (1e deel) 
Afwezig: Tamara, Petra. 
 
 

Agendapunten Actie 

  

1. Opening en welkom  

2. Vaststellen agenda / ingekomen stukken  

3. Vaststellen notulen   

4. Onderwerpen met Directie 
4.1 Vaststellen jaarplan 2016 – 2017 

- Jaarplan verdelen in jaarplan en huisreglement. De 
laatste moet wel aangevuld worden ivm cluster MR. 

- Begroting in opnemen voor de beschikbare gelden van 
MR. 

4.2 Bespreken protocol hoogbegaafdheid 
- Niet verspreid dus opschuiven naar een volgende MR 

vergadering. 
4.3 Doornemen begroting 

- Peter bespreekt de begroting van het hele cluster. De 
baten mogen naar eigen inzicht over de scholen verdeeld 
worden. 

- Voorgaande jaren was er een positief resultaat na de 
begroting. In de huidige begroting zouden we vanaf 2017 
negatief uitkomen, maar hier is eventuele leerling groei 
nog niet in meegenomen. 

- Er wordt door Peter een MaRap geschreven worden 
waarin hij uitlegt welke keuzes hij maakt met 
verantwoording daarbij. Wanneer deze gereed is zal 
Peter deze in de MR terugkoppelen. 

4.4 Voorschool 
4.5 Vragen van MR aan directie 

Vrijwillige ouderbijdrage op Menorah is nog steeds 
teleurstellend. 66%. Eigenlijk zou de AC dit over moeten 
nemen en hier meer druk op kunnen zetten. 

4.6 Sluiting vergadering voor directie 

 
 
Marc (HH reglement) 
 
 
 
Moet worden 
verspreid door…. 
Staat op de websites 
van de 
clusterscholen. 

5. GMR 
- Administratieve organisatie is bekeken. 
- Er is gesproken over nieuwe richtlijnen voor beloning. 
- Gedragscode PCPO is voor ISB niet over te nemen, er 

wordt iets nieuws voor ontwikkeld. 
- Vervangingsbeleid blijven ze volgen omdat dit een 

moeilijk onderwerp blijft. 
- Jacco gaat naar de bijeenkomt voor de voorzitters. 

Tim / Iris 

6. Onderwerpen Personeel- en Oudergeleding 
6.1 Integraal (Cluster “De Parel”) 
6.2 Schoolspecifiek 

6.2.1 De Schoof 
6.2.1.1 MR Ouderavond 

- Oudergeleding van De Schoof is niet aanwezig dus geen 
terugkoppeling. Florentine is er wel bij geweest. Het was 
een positieve avond maar de complete terugkoppeling 
volgt nog. 

 
 
 
 
 
Volgende 
vergadering terug 
laten komen 



6.2.2 De Wegwijzer 
- Ondersteuning van Mieke (Min Max) wordt als waardevol 

ervaren.  
- Ouders zijn erg enthousiast over de school-app. 
6.2.3 Menorah 
- Geen mededelingen 

7. Rondvraag Overleg  

8. Sluiting Overleg 

 
 
Actie: 

 Scholing “nieuwe” MR leden 

 Nieuwe MR leden personeelsgeleding De Schoof en Wegwijzer 
 

 
 
 
 
Vergaderdata: 

√ Maandag, 3 oktober 2016  Menorah 

 Dinsdag, 1 november 2016  De Schoof 

 Woensdag, 11 januari 2017  De Wegwijzer 

 Donderdag, 23 februari 2017  Menorah 

 Maandag, 3 april 2017   De Schoof 

 Dinsdag, 30 mei 2017   De Wegwijzer 

 Woensdag, 28 juni 2017  Menorah 
 
 
 


