
Notulen MR cluster de Parel 

 
Datum:  Maandag 3 april 2017 
Tijd:   20:00 – 22:00 uur 
Locatie:  PCB De Wegwijzer, ‘s Gravenmoer  
Voorzitter: Jacco Mulders 
Secretaris: Tamara Kiene (a.i.) 
Aanwezig: Jacco, Iris, Petra, Florentine, Tim, Peter, Alime 
Afwezig: Majorie (zwangerschapsverlof), Joanneke, Marc 
 

Agendapunten Actie 

1 Opening en welkom √ 

2 Vaststellen agenda / ingekomen stukken √ 

3 Vaststellen notulen vorige vergadering √ 

4 Onderwerpen met directie 
4.1 Overeenkomst Menorah-RIOzorg 
Korte toelichting van Peter. Het betreft een 
samenwerkingsovereenkomst, waarbij RIOzorg gebruik kan maken van 
een ruimte op de Menorah. Er is geen sprake van exclusiviteit, de 
directie staat open voor vergelijkbare overeenkomsten met andere 
partijen, zolang het ruimtegebruik dat toelaat en het een verrijking 
oplevert van wat de school te bieden heeft. 
 
4.2 Inspectie Menorah 
Aanstaande donderdag inspectie, verder nog niks over te zeggen. Het 
resultaat zal besproken worden op de volgende MR-vergadering. 
 
4.3 Protocollen (vervolg) 
Op schoolniveau zijn alle protocollen afgerond. De laatste versies zijn 
beschikbaar op SharePoint. T.z.t. avond plannen om gezamenlijk 
protocollen door te nemen met MR. 
 
4.4 Vakantierooster 2017 – 2018 
Vakantierooster is besproken, zie mail van Peter van 02-04-2017. 
Studiedag zal wrs een andere datum krijgen. Het vakantierooster is 
gemaakt op PCPO stichtingsniveau en wordt in hoge mate bepaald door 
het advies van het Brabants Overleg Vakantieplanning (BOV). 
 
4.5 Onderwijsmethoden 2017 – 2018 
Schoof: Bezig met aanschaf nieuwe biologiemethode.  
Verder geen bijzonderheden. 
 
4.6 Clusterformatieplan 2017 – 2018 
Het clusterformatieplan is nog niet beschikbaar voor de MR (het is wel al 
ingediend). Geen bijzonderheden vooralsnog.  
We lopen niet terug in formatie in het komende jaar. Wellicht is dit het 
jaar daarna wel mogelijk, maar zeker weten we dat niet. E.e.a. hangt 
vanzelfsprekend af van de demografische ontwikkeling. Schattingen 
hierover worden steeds complexer (door o.a. krimp vs. migratie). 
 
4.7 Voorschool 
Schoof: gaat goed.  
Menorah: gaat goed. Op dit moment even rustiger met aanmeldingen, 
maar ook regelmatig weer een piek. 
Over het algemeen valt op te merken dat de “concurrentie” opkomt. 
Vanuit de profit-markt is er veel interesse. 
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4.8 Vragen van MR aan directie 
Petra: Artikel gelezen over The daily mile in Sleeuwijk, waarbij alle 
kinderen gezamenlijk een rondje gaan lopen voordat de school start. Dit 
soort initiatieven hebben de aandacht van het bestuur. Beweging voor 
kinderen is belangrijk. Mooi als we dit op een bepaalde manier kunnen 
invullen en dat doen we deels al. De Schoof en Wegwijzer doen dit 
bijvoorbeeld door middel van Just Dance. Na de meivakantie gaat de 
Menorah hier ook actief mee aan de gang. 
 
Jacco: Heeft de fusie met PCO Etten-Leur gevolgen voor onze cluster? 
In principe zin niet, alleen profijt bij het werven van personeel. 
 
Sluiting vergadering voor directie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(21.35 uur) 

5 GMR 
Fusie inzake PCO Etten-Leur is ook hier ter sprake geweest. 
 
GMR kiest voor een algemeen reglement voor GMR en MR, zodat iedere MR 
van de stichting met hetzelfde principe werkt en het wiel niet twee keer 
uitgevonden hoeft te worden. 
 

 
 

6 MR personeels- en oudergeleiding 
 Vanaf volgend schooljaar zal de MR doorgaan met de volgende verdeling 
van ouders/leraren: 

• Menorah: 2 ouders – 2 leraren 

• Schoof: 2 ouders (1 stemrecht) – 1 leraar 

• Wegwijzer: 2 ouders (1 stemrecht) – 1 leraar 
 
 MR nieuwe vacatures en verkiezingen 

• Wegwijzer: Iris gaat samen met Tim (= verkiezingscommissie) 
vacature uitzetten voor nieuwe ouder. 

• Menorah: Alime gaat de MR verlaten, deze functie zal vervuld 
moeten worden. Jacco gaat dit verder opnemen met Peter. 

• Schoof: n.v.t. 
 
 MR – achterban communicatie 
 Er is een behoeftepeiling gedaan over een continurooster op De Schoof. De 
voorlopige stand van deze behoeftepeiling is: 54% ja – 46% nee. Petra en 
Tamara zullen verder met Peter bespreken hoe hier verder mee om te gaan. 
 
 Openstaande punten:  
 Statuten en reglementen 

I.v.m. de afwezigheid van Marc v. Z. dient dit de volgende vergadering 
verder besproken te worden. De overeengekomen aanpassingen in de 
samenstelling van de cluster-MR zullen in i.i.g. nog in het Huishoudelijk 
Reglement moeten worden verwerkt. 

 
 Scholing en budget 
 We denken na over het beschikbare budget en waaraan dit te 

spenderen, zodat dit voor volgend jaar meegenomen kan worden in de 
begroting. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tim en Iris 
 
Jacco 
 

7 Rondvraag 
Iris geeft aan dat er in de PCPO-nieuwsbrief een stuk staat over het thema 
identiteit. Ze stuurt dit door. 

√ 

8 Sluiting (22.05 uur) 

 



 
 
Vergaderdata: 

√ Maandag, 3 oktober 2016  Menorah 
√ Dinsdag, 1 november 2016  De Schoof 
√ Woensdag, 11 januari 2017  De Wegwijzer 
√  Dinsdag, 14 februari 2017  De Wegwijzer 

• Maandag, 3 april 2017   De Schoof 

• Dinsdag, 30 mei 2017   De Wegwijzer 

• Woensdag, 28 juni 2017  Menorah 


