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Datum:  12 december 2018   Voorzitter: Janneke 

Aanvang:  19.30 uur    Secretaris: Erwin 

Locatie:  De Rythmeen    Notulist: Metteke 

 

Aanwezig:    teamgeleding: Carmen, Judith, Erwin 

   oudergeleding: Janneke, Inge, Rik 

    Directie: Frank Machielsen 

 

 

 

 

Vergadering 

 

 

1. Opening van de 

vergadering 

Janneke opent de vergadering om 19:30 uur. 

2. Vaststellen agenda Vastgesteld. 

3. Notulen Vastgesteld. 

 

Graag allemaal reageren op de notulen, zodat duidelijk is of de 

notulen akkoord zijn. Indien akkoord, hoeft dit punt niet geagendeerd 

te worden. 

4. Informatie vanuit de 

directie 

* Begroting: begroting heeft vertraging opgelopen door ziekte bij 

Cabo (ondersteuningsbureau). Volgende vergadering agenderen. 

* Verder geen mededelingen. 

5. GMR  * Verslag 27-11-18: alleen een agenda ontvangen, geen notulen. 

Erwin informeert bij Gretha Molendijk (GMR-vertegenwoordiger). 

* Info Koersplan Scholenvisie: is een bovenschools schoolplan, visie 

vanuit de OPOD, wordt na bespreking met de directeuren voorgelegd 

aan de GMR. Koersplan is in de maak (looptijd 2019-2022). Van alle 

openbare scholen zijn drie leerlingen en een aantal medewerkers bij 

OPOD geweest om te spreken over een aantal thema’s. Mooi dat de 

leerlingen erbij betrokken zijn. Het voornemen is om ook voor het 

schoolplan van de diverse scholen leerlingen te betrekken. 

* Bespreken GMR: hoe de binding GMR te herstellen? Thema’s GMR 

agenderen? Doordat de opzet van de GMR is veranderd (en er geen 

notulen komen van de vergaderingen) wordt de binding tussen GMR 

en MR steeds minder. 

6. Communicatie MR * Website: agenda van deze vergadering staat nu als Word-document 

op de website. Moet voortaan een Pdf-bestand zijn. 
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Alleen het jaarverslag en de agenda van deze vergadering staan nu 

op de website. Notulen van dit schooljaar staan er nog niet op. → 

Toch wel. Als je op ‘school’ klikt, en dan ‘medezeggenschapsraad’, 

dan vind je alle documenten. Bij ‘nieuws’ staat een link naar de 

laatste agenda en zie je de notulen niet. 

* Nieuwsbrief: kan de MR in de nieuwsbrief onder een kopje ‘MR’ 

ouders informeren? Ja, dat kan. Nu kort stukje ter herinnering dat 

notulen etc. op website staan en dat vragen gesteld kunnen worden 

via mr@rythmeen.nl. 

 

Antwoorden op agendapunten moeten niet in de agenda blijven 

staan, maar horen in de notulen. 

7. Samenwerking 

MR/OR 

Janneke 

Mededeling: voorzitter OR en MR zullen rond elke vergadering van 

de MR even contact hebben. OR zal voorzitter MR ook op de hoogte 

brengen als er bijzonderheden zijn. 

8. Samen Scholen 

Bathmen/Loo 

Directie en PMR 

Is er gecommuniceerd over de pizzasessie? Is alleen aangekondigd 

in de nieuwsbrief. Daarna is het plan gewijzigd: op 19 november 2018 

zijn er alleen teamleden geweest om pizzasessies met ouders beter 

voor te bereiden. 

De komende pizzasessie (23 januari 2019?) voor ouders wordt 

binnenkort aangekondigd bij ouders, inclusief uitleg van wat de 

bedoeling is. 

9. Actieteams TA (taal): Carmen (BOUW!), Anne, Rosita, Berdien 

OB (ouderbetrokkenheid 3.0): Sabine, Judith, Gineke 

JK (’t Jonge Kind Bathmen breed): Melanie 

ZV (zaakvakkenaanbod): Erwin, Marlise, Alieke, Henriët 

 

Hoeft niet per se geagendeerd te worden bij de MR, want de MR 

heeft geen behoefte aan controle o.i.d. Communicatie over beweging 

die de school aan het maken is richting ouders is wel gewenst. 

Bijvoorbeeld in de nieuwsbrief een stukje opnemen over waar het 

team aan werkt. Hoeft niet met naam en toenaam van de betrokken 

docenten. 

10. Enquêtes * De leerlingenquête: is mislukt. Leerlingen hebben de enquête 

ingevuld, maar de reacties werden niet zichtbaar. Enquête opnieuw 

uitgezet, en ook toen ging wéér het mis en werden reacties niet 

zichtbaar. Ligt bij het beheerprogramma. 
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* Ouderenquête: 99 respondenten; dat is ongeveer 50%. 

Wat gebeurt er verder met deze enquête? Gaat besproken worden 

met het team om te bekijken welke aandachtspunten eruit gehaald 

moeten worden. 

* MR- enquête: overwegend positief, behalve t.a.v. de GMR. Zie ook 

punt 5. 

Uitkomsten van de enquêtes zal ook teruggekoppeld worden in de 

nieuwsbrief. 

11. W.v.t.t.k. - 

 

Besloten gedeelte van de vergadering 

 

12. MR-scholing Scholing van VOO gaat niet door i.v.m. te weinig aanmeldingen. Er 

zijn wel alternatieven. 

13. Taakbeleid Niet alleen m.b.t. het taakbeleid, maar aangaande alle stukken is het 

zo dat de MR naast het proces ook inhoudelijk het recht heeft om 

instemming te onthouden. De MR is niet alleen procesbewaker’. 

 

Judith mailt alle MR-leden een artikel uit het MR-blad m.b.t. 

taakbeleid. 

14. Taakverdeling MR Wie beheert de jaarkalender? Hoort bij het secretariaat. Jaarkalender 

is in principe af. Jaarlijks moeten data aangepast worden, lopende 

het jaar kunnen punten aangepast worden. Dat doet de secretaris. 

15. Huishoudelijke 

reglement MR 

Huishoudelijk reglement is vastgesteld. 

 

MR moet goed bewaken dat aftreden van MR-leden tijdig (drie 

maanden van tevoren) wordt gecommuniceerd aan de betreffende 

geleding en dat een oproep voor kandidaten wordt gedaan. 

16. Jaarkalender MR Afkomstig uit actiepunten van afgelopen vergaderingen. Graag 

toevoegen aan de jaarkalender van de MR: 

* ‘Herzien huishoudelijk reglement’ → in oktober. 

* ‘Evaluatie van vijf-gelijke-dagenmodel’ → in maart. 

* ‘Begroting MR’ en ‘Financieel verslag’ → in september of oktober. 

* ‘Terugkoppeling invulling feestelijke ouderavond 2019-2020’ → in 

januari. 

* ‘Vaststellen MR-verkiezingen PMR’ → in maart 

* ‘Samen Scholen’ → moet elke vergadering terugkomen op de 

agenda. 
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* ‘Gedrag ouders t.o.v. leerkrachten’ erin laten staan. 

* ‘Vaststellen MR-verkiezingen’ in juni betreft de oudergeleding. 

* ‘Basismodel vs overlegmodel’ (maart) kan geschrapt worden. 

17. Rondvraag * Blijven agenda’s op de website staan? Alleen agenda van komende 

vergadering op de website. Als de notulen geplaatst worden, kan de 

agenda ervan af. 

* In nieuwsbrief melden dat de website geüpdatet is? 

18. Sluiting vergadering Om 21.34 uur sluit Janneke de vergadering. 

 

 

Actiepunten deze vergadering: 

1. Punten voor de jaarkalender MR (zie agendapunt 16)   →  Erwin 

2. Stukje maken t.b.v. de nieuwsbrief      → Janneke/Metteke 

3. MR-map in Onedrive delen met oudergeleding    → Janneke 

4. Artikel uit MR-blad mailen aan alle leden     → Judith 

 

 

Nog niet afgehandelde actiepunten 2017-2018: 

1. In volgende vergadering (september 2018) tijd inruimen voor gesprek over zaken als Rots- en 

Watertraining, Kwink, Goed gedrag, etc.     → MR 

 

 

Volgende vergadering: dinsdag 29 januari, 19.30 uur 

http://www.rythmeen.nl/
mailto:info@rythmeen.nl
http://www.rythmeen.nl/
mailto:info@rythmeen.nl

