
Notulen MR  cluster de Parel 

 

       

Datum: Maandag 18 april 2016 

Tijd:  20.00 – 22.00 uur 

Locatie: De Wegwijzer 

Voorzitter:  Jacco Mulders 

Secretaris:  Majorie Mulder 

Aanwezig: Peter, Marc, Jacco, Alime, Tamara, Joanneke, Florentine, Majorie. 

Afwezig: Petra (werk) Tim en Iris (GMR) 

 

 

Agendapunten Actie 

 

1. Opening en welkom 

 

 

2. Vaststellen agenda en notulen. 

Kleine aanpassingen gedaan. 

 

 

3. Mededelingen 

3.1 Directie 

Laatste periode bezig geweest met formatie, inspectie bezoek en 

gesprekken met leerkrachten. 

Inspectiebezoek Wegwijzer:  

Er zijn niet veel verbeterpunten vanuit de inspectie genoemd, 4 vd 8 

items scoorde voldoende en de andere 4 goed. De verbeterpunten 

waren op punten waar snel iets mee gedaan kan worden. Ook over 

de leerkrachten waren ze erg positief. De directie krijgt nu nog de 

kans om te reageren op de verbeterpunten. De uitslag kan hier 

alleen maar door omhoog gaan. Als dit gebeurd is dan wordt het 

rapport definitief gemaakt en wordt het gepubliceerd op de site.  

3.2 Personeel 

Geen mededelingen 

3.3 Ouders 

Geen mededelingen 

3.4 GMR 

Tim heeft een mail gestuurd met punten die besproken worden 

binnen de GMR en wat tips. Graag horen we de volgende 

vergadering een persoonlijke toelichting van Tim en/of Iris. 

3.5 Voorschool 

Er is een nieuwe leidster op de voorschool van de Menorah 

aangesteld. Wendy Brandts. 

Op De Schoof startte de voorschool wat voorzichtig met 2 a 3 

leerlingen. Op dit moment zijn het er al 6. 

 

 

 

4. Onderwerpen ter bespreking 

 

4.1 Toekomstvisie op scholen binnen het cluster 

Peter heeft de visie op de toekomst omschreven met 7 imago 

bepalers. Als deze goed worden ingevuld binnen het onderwijs dan 

leidt dit tot tevredenheid en meer ‘klanten’. Het streven is dat alle 

scholen groeien. Groei betekent dat er meer financiële middelen 

beschikbaar komen waardoor er meer mogelijkheden komen. De 

vraag naar aantallen binnen een groep doet er in feite niet toe. Er 

moet worden gekeken naar de groepssamenstelling en niet alleen 

naar aantallen. 

 



Notulen MR  cluster de Parel 

 

De visie staat verwoord in het schoolplan, Arnoud Wever bekijkt 

deze en keurt hem goed. 

Jacco vraagt zich af of de ‘concurrentiestrijd’ niet boven de kwaliteit 

van het onderwijs staat. Dit is niet het geval. Door het geven van 

kwalitatief goed onderwijs krijg je meer leerlingen. Het is een 

gevolg, geen doel op zich. Gaat de groei van de school niet ten koste 

van de individuele aandacht? Er worden nu kinderen afgewezen als 

de groepen te groot worden of wij als school niet de juiste zorg 

kunnen bieden.  

Dit onderwerp is ook geschikt om mee te nemen in de 

feedbackbijeenkomsten. De imago bepalers worden volgend 

schooljaar gedoseerd opgenomen in het jaarplan. 

4.2 Evaluatie/verantwoording ouderbijdrage Menorah 

Er is een negatieve balans doordat er 77% van de ouders de eigen 

bijdrage heeft betaald. Het grootste deel van de lasten wordt 

uitgegeven aan schoolreis/kamp. De komende periode gaat de 

nieuwe Activiteiten Commissie zich bezighouden met het 

uitgavebeleid en zal de evaluatie wat specifieker worden uitgewerkt. 

4.3 Cluster formatieplan 

Hierin staan alle financiële middelen voor het personeel en de 

manier waarop dat ingezet gaat worden. Verwachte uitstroom, 

scholing van personeel, jubilea, ARBO gerelateerde lasten enz. De 

MR kan dit ter informatie inzien, heeft verder geen advies of 

instemmingsrecht. 

Peter verspreidt het stuk alsnog, volgende vergadering komen we 

hier kort op terug voor eventuele vragen. 

4.4 Onderwijsmethoden 2016-2017 

Geen grote veranderingen 

4.5 Feedbackbijeenkomsten;  Stand van zaken 

Uitnodigingen moeten opgesteld worden door de MR leden, directie 

kan deze dan versturen. 

5. Rondvraag  

- De app van de Menorah is vrij toegankelijk voor een ieder, hoe zit 

dit met privacy? Peter vraagt of dit soort vragen/opmerkingen naar - 

Marc kunnen. Het is nog een pilot periode, dus graag feedback. 

- Aanvulling MR vanuit personeel komt volgend schooljaar. 

- Cursus voor nieuwe MR leden is nog niet geweest. Er wordt nu 

vanuit de GMR rondgevraagd of er ook op andere scholen behoefte 

aan is. Nieuwe schooljaar mee starten. 

 

6. Sluiting  

 

 

 

Vergaderdata: 

� 12 oktober Menorah     

� 8 december  Wegwijzer 

� 3 februari  Schoof 

� 17 maart  Menorah 

� 18 april   Wegwijzer 

• 7 juni   Schoof 

• 13 juli   Menorah 

 


