
Dinsdag 19 april. 18.00 tot 20.00                               Locatie : Pieterskerkhof 

 aanwezig : Dennis vd Wal, Tom Kooy, Died de Groot (online) Marian de Beurs, Marjolein Smeets, Jos 

van Nieuwbrug (toehoorder) Brigitte Gerris, Marie Saenen en Jasper Bunt(directie) 

 

1.Agenda vastgesteld. Bij 6 toegevoegd: -Povo -Rapport 

2.Notulen 19-1. Tom zou een stukje schrijven ipv Dennis 

3. MR Na een uitgebreide discussie komen we tot de conclusie dat wij graag een samenwerkende 

MR willen zijn. Dit gebaseerd op wederzijds vertrouwen met als gezamenlijk doel de school beter 

maken voor de leerlingen. 

We willen graag op tijd geïnformeerd worden zodat we meegenomen worden in het proces en zaken 

die er spelen op school. Voorbeelden daarvan zijn op dit moment de gang van zaken in groep 7 en de 

aanpassing van de POVO (die later nog besproken gaat worden). 

We hebben liever teveel informatie dan te weinig. Ook omdat we een beginnende MR zijn met een 

beginnende directie. Zo kunnen we elkaar optimaal ondersteunen en ook kritisch houden. 

We spreken af dat we de intentie hebben om elkaar goed te informeren en dus ook op de 

 agenda te nemen een punt van “wat speelt er op school”. We blijven een lerende 

organisatie. 

 4.  Twijnfonds: Zijn nog in het proces van opstellen van statuten. De Penningmeester gaat dit 

opnemen met de notaris. De hoop is dat het voor eind schooljaar afgerond is. 

5. Financiën Vorig jaar is er al uitgebreid een financieel verslag gedaan. Er is nog een plus van 

6000 euro. Dit gaat bij de reserve van het SPO. Hieruit kunnen ook wij putten als er tekorten zouden 

zijn. 

Voor komend jaar wordt er een drie maanden rapportage verwacht. Zodat we van tevoren mee 

kunnen kijken en kritisch kunnen evalueren. 

6.POVO er komt geen advies meer in groep 6. Voorlichting in school op de procedure 

Groep 8 verplicht, groep 7 geadviseerd, groep 6 zijn welkom. De povo procedure is stedelijk 

vastgesteld daar hebben wij dus geen invloed op. 

 

7. Rapportage groep 2 : We zijn bezig met het rapport aan te passen. We willen graag nog verder 

uitwerken waar we meer verslag over willen geven. De normering ligt op zich vast en zullen we ook 

toelichten naar de groep 3 vaardigheden. Ouders geven aan vooral de persoonsvorming en 

ontwikkeling . 

8. Rondvraag: 

-Website is overgezet naar andere bedrijf. Het logo blijft nog even zoals het is.  



-Er worden steeds meer kinderen in hokjes geplaatst. Is het een idee om eens op school te kijken 

hoe dat op school speelt. 

 

 

24 mei : werkverdelingsplan instemming personeel 

              Formatieplan instemming MR 

Vakantie rooster SPO breed  

Schoolgids 

Leerling tevredenheids enquete 

jaarplan 

21 juni  


