
Agenda MR  cluster de Parel 

 

       
Datum: Woensdag 3 februari 2016 
Tijd:  20.00 – 22.30 uur 
Locatie: De Schoof  
Voorzitter:  Jacco Mulders 
Secretaris:  Majorie Mulder 
 
Aanwezig: Marc, Alime, Florentine, Jacco, Iris, Tamara, Petra, Tim, Peter en Majorie 
Afwezig: Joanneke 
 
 
Agendapunten Actie 

 
1. Opening en welkom 

 

 

2. Vaststellen agenda en Notulen  

 
 

3. Mededelingen 
3.1 Directie 
Bestuursformatieplan. Houdt verband met meerjarenbegroting. Nu 
"lean & mean" traject om plan verder vorm te geven. 
 
3.2 Personeel 
 
3.3 Ouders 
Jaarverslag mag op website (>actie Jacco). Vraag over goedkeuring 
Schoolplan: Goedkeuring is verleend, maar officieel moet de MR nog 
tekenen. Peter zorgt dat dit alsnog gebeurd. Het is voldoende als de 
voorzitter tekent. 

 

 
3.4 GMR 
Meerjarenbegroting is besproken. Nu is er met name een uitleg 
geweest over hoe je deze moet lezen. GMR heeft een toelichting 
gekregen. MR had deze ook graag gezien om de GMR leden te 
kunnen adviseren. 
 

 
 

4. Onderwerpen ter bespreking 

 

4.1 Meerjarenbegroting 

Peter geeft toelichting op de vragen van de MR over de 

totstandkoming van een aantal delen van de begroting. 

Mr komt tot de conclusie dat het document zoals wij die krijgen zeer 

moeilijk te lezen is. Zoals de GMR deze aangeleverd krijgt met 

toelichting zou wenselijk zijn. 

MR heeft geen inspraak of adviesrecht. De begroting wordt gedeeld 
met als doel: kennisgeving. Wellicht volgend jaar rekening mee 
houden door hier minder tijd aan te besteden. Raad van Toezicht 
toetst/keurt financieel beleid. 
 

4.2 Korte toelichting App / communicatie 

Er is een eerste ontwerp onder het personeel verspreid. De app zal 

als eerste op de Menorah worden ingevoerd. De MR heeft de app 

even snel kunnen bekijken. MR wordt graag betrokken bij de 

invulling van ‘MR-knop’.   

 
Meerjarenbegroting 
reeds in ieders bezit 
 
Protocollen in bijlage 
Graag feedback op 
alle gebieden. Nog 
geen definitieve 
versie. 
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4.3 Feedbackbijeenkomsten  

Petra en Tamara willen wachten met een feedbackbijeenkomst op de 
Schoof totdat de app klaar is. Dit omdat zij verwachten dat er veel 
zaken spelen die betrekking hebben op de communicatie met de 
school en de app hier vele uitkomsten bied. Op de Menorah gaan 
Mark en Jacco een datum prikken voor een avond, mogelijk in april, 
vóór de meivakantie. Iris geeft aan dat, hoewel er voor de laatste 
bijeenkomst op de Wegwijzer slechts een lage opkomst was, de 
avond toch veel waarde had. Belangrijk is het om een open agenda 
te hebben en het geheel laagdrempelig te houden. Commentaar 
leveren mag, maar alleen als er oplossingsrichtingen worden 
aangedragen. 
 

4.4 Protocollen begaafdheid; leesproblemen en dyslexie 

Leesproblemen en dyslexie: Het huidige protocol lijkt voor de MR 

zeer compleet en overzichtelijk. Florentine mist de doelen die eerder 

volgens inspectie (2012) in het protocol moesten staan. Zij heeft dit 

toen aangepast.  

Deze en andere vragen/opmerkingen worden doorgespeeld naar de 

taalwerkgroep. 

Protocol hoogbegaafdheid is van de site gehaald. Is de verouderde 

versie, hier moet een nieuwere versie van aanwezig zijn. Peter zorgt 

ervoor dat de nieuwste versie voor de vergadering van 7 juni 

beschikbaar is. 

Beide protocollen moeten voorzien worden van versiebeheer. 

 

4.5 Huisvesting 

Wegwijzer 

Er wordt met de RO groep (ruimtelijke ordening) gekeken naar de 

haalbaarheid van de veranderingen in huisvesting . 

Schoof 

Geen veranderingen 

Menorah 

Er wordt nog steeds gekeken wat de oplossing kan worden van het 

ruimtetekort. Hier is de RO groep ook bij betrokken. 

 

4.7 Evaluatie ouderbijdrage 

Volgende vergadering terug laten komen, Peter zorgt voor 

verspreiding van de financiële verantwoording van 2014-2015  

- Stand van zaken AC 

Er is een groep van 8 moeders die deze taak op zich neemt en de 

financiën zullen gaan beheren van ouderbijdrage. 

5. Rondvraag  

Iris: Bepaalde klassen op de Wegwijzer worden te vol. Peter erkent 
en bekijkt opties om te splitsen. 
Vanuit de GMR schijnen er vragen gesteld te zijn over geclusterd 
vergaderen en de mening van de MR hierover. Algemene conclusie is 
er zijn voor- en nadelen, maar het blijkt tot nu toe goed te gaan. 
Neemt niet weg dat het officieel twijfelachtig is of het wel mag. 
Iedere school zou een aparte MR moeten hebben. 
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Mark: Vraagt naar cursus voor nieuwe MR leden. Peter gaat dit na 
bij andere clusters. Alime checkt mogelijkheden bij CNV (naam via 
Tim). 
Petra: Schetst probleem rond kerstkaarten (en ook uitnodigingen), 
waarbij sommige kinderen zich soms buitengesloten voelen. Goed 
onderwerp en herkenbaar, maar moeilijk om beleid op te maken. 
Goed overleg tussen leerkrachten en ouders belangrijk. Algemene 
mening: hoort bij het leven. Op de Menorah geldt al de regel om 
uitnodigingen niet in de klas uit te delen, maar daarbuiten. 
Tamara: Graag onderwerp voorschool op de agenda i.v.m. GGD. 
 
 
6. Sluiting  

 

 

 

Vergaderdata: 

� 12 oktober Menorah     
� 8 december  Wegwijzer 
� 3 februari  Schoof 
• 17 maart  Menorah 
• 18 april   Wegwijzer 
• 7 juni   Schoof 
• 13 juli   Menorah 

 


