
MR Vergadering 1 februari 2018 

Aanwezig;  

Cobie, Lisa, Marjorie (Leerkrachten, PMR), Maud, Arwen, Arno (Ouders, OMR), Bert (directie) 

Onderwerpen besproken: 

Formatie 

De school heeft te maken met minder aanmeldingen van kleuters. Dit heeft te maken met het 

teruglopende aantal jonge gezinnen en geldt voor vele scholen in Amsterdam.  

Actie besproken: 

Zodra er meer duidelijkheid bestaat over ver de gevolgen, ouders informeren.  

Directie maakt een conceptbrief, OMR denkt en kijkt mee.   

Ouderavond (2 weken van te voren aankondigen in nieuwsbrief) 

De ouderavond vind dit jaar plaats op 22 maart om 19:30, locatie Van Hall. Onderwerpen voor de avond: 

- Intro en update vanuit de directie (door directie in te vullen) 

- Update vanuit TSO bestuur (TSO, Erika Kennedy) 

- Update AC/DC ‘Ouderraad’ (onder voorbehoud en in overleg nader in te vullen met Erik 

Begeman)  

- ‘Kijkje in de keuken’: hoe borgt school de kwaliteit van het onderwijs a.d.h.v. voorbeelden 

Actie PMR > overlegt met team wie, wat en hoe 

- Afsluiting door OMR (n.t.b.) 

 

Agenda MR  

Cobie vraagt waarom er een apart vergaderdeel is tussen PMR en OMR en geeft aan graag alles open 

transparant te willen bespreken. Maud (voorzitter, OMR-lid) licht kort toe dat door PMR/OMR -

onderwerpen kort voor te bespreken er gelegenheid is om af te stemmen wat standpunten zijn vanuit 

de MR naar de directie. Ook wordt de agenda van de MR een week voor de vergadering voorbesproken 

met de directie. Maud doet de suggestie dat een PMR-lid hierbij betrokken kan worden, graag zelfs.  

E.e.a. wordt nader afgestemd door Maud met PMR. 

 

Archief MR 

De vraag is gesteld of de oude notulen toegankelijk zijn voor nieuwe PMR-leden om in te kunnen lezen 

indien gewenst.Afgesproken is om op Sharepoint een archief aan te maken en voor zover terug te halen 

de notulen 201-2017 daarin te zetten. 

Actie: Arwen 

 

Systeem vertegenwoordiging PMR 

De input vanuit het personeel voor MR-zaken is belangrijk en wordt nogmaals benadrukt. 

Het krijgen en borgen van deze input is opgepakt door de PMR maar nog wel lastig. PMR blijft er 

bovenop zitten om punten die voor het personeel belangrijk zijn op de agenda te krijgen en 

commitment van hen te creëren. OMR is heel blij dat er nu PMR-leden zijn. 



 

Schrijven op school 

Het belang van schrijven in het onderwijs was recent nog in het nieuws. Een commissie is bezig om te 

kijken hoe schrijfonderwijs ingevuld kan worden. Update volgt in de volgende MR-vergadering. 

 

Inzicht in toetsen 

Dit topic wordt door de PMR meegenomen in de bouwvergaderingen op school om te kijken wat hier 

mee gedaan kan worden en wat de meningen/ideeën hieromtrent zijn.  

Opmerking PMR; er wordt veel getoetst op school en het is ondoenlijk om inzage te geven in alle 

toetsen. Er dient ook goed om te worden gegaan met het verschil in de niveaus tussen kinderen en hoe 

(en of inzicht in fouten) bijdraagt aan de ontwikkeling. 

 

RTL Scholentest/inspectierapport 

In het inspectierapport staan mooie, positieve dingen. De scholentest van RTL is voldoende, maar niet 

top. School mag en kan meer benadrukken wat bijzonder, onderscheidend en goed is. Directie en OMR 

gaan hiermee aan de slag. 

 

GMR 

Dit punt is doorgeschoven naar de andere vergadering. MR benadrukt belang van aanwezigheid in GMR, 

het bestuur neemt immer beslissingen met gevolgen voor onze school. Voorstel is twee leerkrachten die  

om-en-om kunnen gaan en bij belangrijke beslissingen samen. 

 

De avond is afgesloten met een borrel met het TSO-bestuur samen. 

 

Volgende MR vergadering: 8 maart, 17:30 uur. 


