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Datum:  29 januari 2019   Voorzitter: Janneke 

Aanvang:  19.30 uur    Secretaris: Erwin 

Locatie:  De Rythmeen    Notulist: Metteke 

 

Aanwezig:    teamgeleding: Judith, Erwin 

   oudergeleding: Janneke, Inge, Rik 

    Directie: Frank Machielsen 

Afwezig:   Carmen 

 

 

 

 

Vergadering 

 

 

1. Opening van de 

vergadering 

Om 19.34 uur opent Janneke de vergadering. 

2. Vaststellen agenda Actiepunten vanuit de vorige vergadering worden toegevoegd als 

eerste agendapunt na de pauze. Agenda is daarmee vastgesteld. 

3. Notulen Notulen van december worden nogmaals gemaild ter vaststelling. 

4. Informatie vanuit de 

directie 

* Huisvesting: t.a.v. huisvesting heeft OPOD alle scholen gevraagd te 

inventariseren wat nodig is, en wat eventueel uitgesteld kan worden. 

Dit in verband met overschrijdingen van het budget. Directie heeft 

aangegeven dat de gevels echt moeten gebeuren. Schilderwerk 

binnen kan eventueel een jaar later. 

Wordt er wat veranderd aan de gevels? Heeft de school inspraak 

daarin? Gaat Frank naar informeren. 

* Onderwijskundige kwaliteitszaken: Yvonne de Haas gaat dit jaar bij 

alle scholen langs. Vandaag was ze op de Rythmeen, ze is in de 

klassen geweest en heeft ook met twee ouders gesproken.  

5. Terugkoppeling 

invulling feestelijke 

ouderavond ‘19-‘20 

Is nog niet over gesproken. Wat te doen met dit punt? In gedachten 

van de leerkrachten verdwijnt het onderwerp door de waan van de 

dag. Zal geagendeerd worden voor een teamvergadering. 

Ouders zijn soms kritisch, misschien te hoge verwachtingen? Doel 

van deze ouderavond is groepsvorming; het is geen ‘talentenjacht’. 

6. Opbrengstanalyse 

CITO 

Is er nog niet. Moet in de jaaragenda van de MR ook verschoven 

worden; naar maart/april. 

7. Concept-formatie 

groepen t.b.v. 

verdeling leerlingen 

Vertrouwelijk. 
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8. Schoolplan ‘19-‘23: 

informeren 

Volgende week in de ouderinfo een stukje over het schoolplan. 

Leerlingen en ouders zullen betrokken worden bij de ontwikkeling van 

het nieuwe schoolplan. De drie waarden die team van de Rythmeen 

benoemd heeft, zijn veiligheid, kwaliteit en samenwerken. 

9. Samen Scholen 

Bathmen/Loo: directie 

en PMR 

Hoe was de pizzasessie? Komt een verslagje van in de ouderinfo. Er 

waren 48 mensen (leerkrachten en ouders). Thema was buiten-

onderwijs, in verschillende (gemengde) groepen zijn verschillende 

vragen beantwoord d.m.v. verschillende werkvormen. Opbrengst van 

deze sessie is input voor de tweede sessie. 

10. Inventarisatie arbo-

zaken  

Van het gebouw wordt momenteel een risico-inventarisatie en  

-evaluatie gemaakt. Rapport daarvan gaat ook naar OPOD. Is er 

intern een ‘chef arbo’? Was er wel altijd. Eventuele ‘incidenten’ 

moeten bij diegene gemeld worden. 

11. W.v.t.t.k. PMR-leden hebben met team een schema gedeeld waarin stappen-

plan is opgenomen om tot een goede taakverdeling te komen. Er 

moet ook opnieuw besloten worden hoe gelden t.b.v. werkdruk-

verlaging zullen worden ingezet. 

 

Besloten gedeelte van de vergadering 

 

12. Actiepunten vorige 

vergadering 

1) Punten voor jaarkalender MR (zie agendapunt 16) → nog niet 

afgehandeld 

2) Stukje maken t.b.v. de nieuwsbrief → nog niet afgehandeld 

3) MR-map in OneDrive delen met oudergeleding 

Waarom moeten alle MR-leden in de OneDrive kunnen? Alle 

notulen en vergaderstukken kunnen via de drive gedeeld worden, 

hoeven dan niet meer gemaild te worden. Noodzakelijk? Nee. 

4) Artikel uit MR-blad mailen aan MR-leden → Judith 

 

Niet afgehandeld actiepunt uit ’17-’18 wordt weggestreept: in het 

schoolplan kunnen dergelijke zaken terugkomen als keuzes van de 

school. 

13. Herverkiezing MR-

leden september ‘19 

Personeelsgeleding: Judith treedt in september af. Dat is 

medegedeeld aan het team. Erwin heeft een warm pleidooi gehouden 

over MR-lidmaatschap. 

Oudergeleding: Rick is in september aftredend. Gaat nadenken over 

de vraag of hij herkiesbaar is. 
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14. Functioneren MR 

evalueren 

Door naar volgende vergadering, wanneer de MR compleet is. 

15. Rondvraag * Komende maandag gaan Janneke en Inge naar de cursus. 

* Erwin heeft met Greta (van de GMR) gemaild. Volgens haar zou de 

MR wel alle notulen van de GMR moeten ontvangen. 

16. Sluiting vergadering Om 21.00 uur sluit Janneke de vergadering. 

 

 

Actiepunten deze vergadering: 

1. Notulen agenda december mailen      → Metteke 

2. Punten voor jaarkalender MR (zie agendapunt 16, notulen december) → Erwin 

3. Stukje maken t.b.v. de nieuwsbrief       → Janneke 

4. Opbrengstanalyse CITO in de jaarkalender verplaatsen naar maart/april → Erwin 

5. Checken wie er allemaal toegang heeft tot de MR-mail   → Judith 

6. Functioneren MR evalueren agenderen voor vergadering maart  → Erwin 

 

 

Volgende vergadering: woensdag 13 maart 2019, 19.30 uur 
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