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1

Opening
Ben heet iedereen welkom.

2

Vorige notulen
Geen tekstuele opmerkingen. Karen stuurt het verslag als definitieve versie rond.
Naar aanleiding van het verslag:
– Michiel heeft een afspraak met een bedrijf over de wensen en aanpak voor een nieuwe website.
Een issue is of ouders toestemming moeten geven voor het maken van foto's. Wellicht kan deze
vraag gesteld worden bij de aanmelding van een kind.
Naar aanleiding van de actielijst:
– Punt 11: de zorgprotocollen behoeven inderdaad aanpassing volgens de IB'er.

3

Mededelingen
Geen.

4

Ingekomen post
– Trainingsaanbod MR van de VOO
– Met Stip, personeelsblad PCBO Amersfoort

5

Terugkoppeling vanuit de GMR
Vergadering valt samen met die van de MR.
– Een geplande fusie in het speciaal onderwijs met een school buiten de stichting gaat niet door.
– In de GMR wordt gesproken over het formuleren van identiteit.

6

Agendapunten vanuit de directie/bovenschools bestuur

Presentatie jaarplan en nulmeting
Eind vorig jaar heeft een nulmeting plaatsgevonden om meer inzicht te krijgen in de kwaliteit van
het geboden onderwijs. De MR wordt geïnformeerd over het plan van aanpak dat hieruit is
voorgekomen. Johan benoemt dat de school goed bezig is en dat de goede Cito-uitslagen een
steun in de rug zijn. Het plan van aanpak heeft betrekking op:
– pedagogisch handelen: hoge verwachtingen uitspreken over kinderen vertaalt zich terug in betere
prestaties + rijke leeromgeving;
– tijd benutten: aandacht voor wegvloeien van lestijd en focus houden op het lesdoel;
– taakgerichte werksfeer: klassenmap en bevorderen zelfstandig werken;
– groep 1-2: leerstofaanbod kleuters afstemmen op de ontwikkeling van het kind;
– groep 3-8: instructiemodel dat is afgestemd op de opbrengsten + ontwikkelen van leerstrategieën
bij kinderen.
De Powerpointpresentatie wordt nagestuurd.
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Vertrouwenspersoon
Adriëlle is sinds het nieuwe kalenderjaar de nieuwe vertrouwenspersoon. De MR heeft zich hierover
echter nog niet uitgesproken. Vraag van Johan is of dit akkoord is. Dit is in principe akkoord voor de
MR. Onduidelijk is echter nog voor wie de vertrouwenspersoon bedoeld is: ouders, leerlingen of
leerkrachten? Michiel checkt. De tip is om ook te communiceren over de vertrouwenspersoon.
Passend onderwijs
Vraag van de MR is of het passend onderwijs in het directieberaad en/of GMR al onderwerp van
gesprek zijn. Johan verwijst door naar de IB'er; zelf is hij niet altijd bij het directieberaad. Het passend
onderwijs leeft nog niet erg op scholen. Het bestuur is voorstander van inclusief onderwijs, waarbij
leerlingen binnen het bestuur blijven. De samenwerkingsverbanden gaan door de zuilen heen.
7

Agendapunten vanuit de MR

Invulling vacature directeur
Johan blijft tot 1 juni aan als interim-directeur.
Ben is gebeld door het bovenschools management. Een rondvraag in het eigen netwerk heeft de naam
van een goede kandidaat opgeleverd. De vraag is om geen open procedure op te starten, maar met
deze kandidaat het benoemingstraject in te gaan. De vraag is om vanuit de MR twee afgevaardigden
aan te wijzen voor de benoemingsadviescommissie.
Er volgt een discussie over de voorgestelde procedure. Uitkomst is dat de MR zich afvraagt wat de
redenen zijn om géén open procedure te starten. Daarbij komt dat er nu stappen overgeslagen lijken
te worden; het gewenste profiel is nog niet klaar. Afspraak is om eerst ruggespraak te houden bij het
team over dit standpunt, daarna nemen we contact op met het bovenschools management.
MR-training
Jody gaat op zoek naar een alternatieve datum.
Terugkoppeling oudergesprek
Karen heeft een gesprek met een ouder gevoerd over de kwaliteit van het geboden onderwijs op 't
Anker en vat de hoofdpunten van het gesprek samen. Zij zal ook de reactie van de MR terugkoppelen.
Voortgang continurooster
Niet besproken.
Fitte school
Dit agendapunt is i.v.m. de tijd niet besproken.
8

Besluitvorming
Geen punten ter besluitvorming

9

Rondvraag
Geen.

14

Afsluiting
Ben sluit de vergadering om 21.50.

Volgende vergaderingen
– donderdag 25 april (opening door Michiel)
– maandag 1 juli (opening door Karen)
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Actielijst
Wie

Wanneer

1 Stukken vóór MR-vergaderingen versturen

directie

paar dagen voor elke vergadering

2 Stukje schrijven voor de nieuwsbrief

secretaris

na elke MR-vergadering

3 Post scannen op relevantie

secretaris

vóór elke volgende vergadering

4 Beleidskeuzes en regelruimte individuele scholen t.a.v.

Ben

loopt

5 Fototoestel mee voor fotomoment MR

ntb

eerste vergadering nieuwe

6 Informeren naar overzicht lesuren op jaarbasis en aantal

teamgeleding

voorjaar

7 Bekijken jaarboek primair onderwijs

allen

laten rouleren, Karen als 1e

8 Toekomstig agendapunt: vergroten ouderparticipatie

Ntb

Ouderavond Vreedzaam afwachten

teamgeleding

z.s.m.

Actie

schoolbegroting bespreken in GMR
schooljaar
vakantieweken

ouderavonden (b.v leren van ervaringen vrije school).
9 Laagdrempeligheid aanspreken leerkrachten op plein –

benoemen in nieuwsbrief dat binnenlopen mag
10 Volgen voortgang aanpassing zorgprotocollen

MR

11 Agenderen andere schooltijden

MR

12 Uitzoeken alternatief voor MR-cursus

Jody

13 Afstemmen met team en bovenschools management over

Teamgeleding +

procedure invulling directeur
14 Vaststellen hoe we verder gaan met passend/inclusief

wachten op komst nieuwe directeur
z.s.m.

Ben
MR

onderwijs
15 Check vertrouwenspersoon: voor wie bedoeld +

Michiel

communicatie
16 Wensen profiel nieuwe directeur indienen

oudergeleding

voor 20 maart
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