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Datum:  13 maart 2019   Voorzitter: Janneke 

Aanvang:  19.30 uur    Secretaris: Erwin 

Locatie:  De Rythmeen    Notulist: Metteke 

 

Aanwezig:    Teamgeleding: Judith, Erwin, Carmen 

   Oudergeleding: Janneke, Inge, Rik 

    Directie: Karin Steghuis 

Afwezig:   - 

 

 

 

19:30 – 20:30 uur: 

 

 

Vergadering met directie 

 

1. Opening van de 

vergadering 

19:30u 

2. Vaststellen agenda Metteke heeft als eerste punt na de pauze de actiepunten n.a.v. de 

vorige vergadering toegevoegd. Daarmee is de agenda vastgesteld. 

3. Notulen Vastgesteld. 

Staat de agenda van deze vergadering op de website? Nee. 

4. Informatie vanuit de 

directie 

- Vakantierooster 2019-2020: is nog niet bekend, zal tijdens de 

volgende vergadering (13 mei 2019) worden besproken.  

Moet op een later moment in het jaarplanning komen. 

- Zorgplan/schoolondersteuningsprofiel: (n.a.v. MR-scholing) 

bestaat niet meer. Wordt tegenwoordig schoolondersteunings-

profiel genoemd. Is te vinden op de website 

www.sopdeventer.nl. School heeft drie jaar lang data verstrekt 

om deze website mee te vullen. School hoeft nu geen 

informatie meer te verstrekken. Wordt niet bijgewerkt. Sine 

Limite schrijft ook een ontwikkelingsperspectief, te vinden op de 

website van Sine Limite. Ook op de website 

www.scholenopdekaart.nl kunnen scholen vergeleken worden. 

De POS (Perspectief Op School) is een financiële 

verantwoording hoe de school is omgegaan met het geld dat 

vanuit de OPOD is verstrekt. Deze wordt niet gedeeld met de 

MR. 

- Er wordt hard gewerkt aan de formatie voor 2019-2020 en, 

samen met het team, aan het werkverdelingsplan. 
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- Invalpoule: deze week moest er een klas naar huis. Dat zal de 

komende tijd wellicht vaker gebeuren, want er zijn niet genoeg 

invallers. 

Er zijn een aantal reacties gekomen op de oproep tot een 

‘Bathmense invalpoule’, maar die mensen kunnen pas ingezet 

worden als de ‘papierwinkel’ (VOG, etc.) is afgerond. 

5. GMR Er komen nog geen notulen binnen van de GMR. 

6. Concept schoolgids Schoolgids is nog in de maak. Het concept kan pas in mei besproken 

worden. T.b.v. deze bespreking wordt de vergadering van woensdag 

24 april 2019 verplaatst naar maandag 13 mei 2019. 

7. Statuten en reglement 

 

Er is een algemeen medezeggenschapsstatuut vanuit de OPOD 

beschikbaar, waarin afspraken GMR en bestuur zijn vastgelegd. 

Wordt elke twee jaar opgesteld door de bestuurder en vastgelegd met 

tweederde instemming van de GMR. 

Er moet ook een medezeggenschapsreglement zijn dat geldt voor De 

Rythmeen, waarin is vastgelegd hoe MR en directie samenwerken. 

Dit document zou vanuit de directie moeten komen. Vervolgens wordt 

dat document door MR en directie samen vastgesteld. Moet elke drie 

jaar opnieuw worden vastgesteld, waarbij de MR eveneens met 

tweederde meerderheid moet instemmen. 

Medezeggenschapsreglement is een paar maanden geleden 

gemaakt, alleen noemden we het huishoudelijk reglement. Dat moet 

aangepast worden en dan kan het vastgesteld worden. 

Huishoudelijk reglement kan, indien gewenst, ook opgesteld worden, 

maar is niet verplicht. Daarin kunnen afspraken over bijv. taak-

verdeling en besluitvormingsprocessen worden vastgelegd. 

8. Samen Scholen 

Bathmen/Loo 

Directie en PMR 

Op 21 maart (studiedag) gaan de drie teams verder uitwerken wat er 

uit de Pizzasessies is gekomen. 

9. Opbrengstanalyse 

Cito 

Vertrouwelijk 

Cito-toetsen zijn in feite een signaleringsinstrument. Er wordt vaak 

getoetst wat nog in de lesstof zal komen. 

Hoe zwaar wegen de cito-uitkomsten mee? Doordat de uitkomsten 

apart worden meegegeven in het rapport wordt er wellicht meer 

gewicht aan gehangen. 

Door de uitstroomprofielen al eerder dan groep 8 te delen, wordt 

hopelijk voorkomen dat leerlingen en ouders in groep 8 bij het 

adviesgesprek (onaangenaam) verrast worden door het advies. 
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10  W.v.t.t.k. - Vraag over reclamefolders die mee naar huis gaan: beleid is dat 

commerciële folders in principe niet uitgedeeld worden. De 

flyers van Cinebath worden wel uitgedeeld. 

 

 

20:30 – 20:45 uur 

 

Inloopmogelijkheid voor leerkrachten en ouders 

 

 

20:45 uur: 

 

Besloten gedeelte van de vergadering 

 

10. Actiepunten vorige 

vergadering 

- Metteke: Notulen december mailen 

- Erwin: Punten voor jaarkalender MR (zie agendapunt 16, 

notulen december) 

- Erwin: Opbrengstanalyse CITO in de jaarkalender verplaatsen 

naar maart/april 

- Erwin: Functioneren MR evalueren agenderen voor vergadering 

maart 

- Janneke: Stukje voor de nieuwsbrief 

- Judith: Checken wie er allemaal toegang heeft tot de MR-mail 

→ Alleen de MR-leden die het wachtwoord hebben. Hoe zit het 

met de toegang tot de documenten in OneDrive? Moet alleen 

toegankelijk zijn voor MR-leden. 

11. MR-scholing Inge en Janneke hebben de MR-scholing gevolgd, die was zeer 

zinvol. Zou standaard moeten worden aangeboden aan nieuwe MR-

leden. 

Vraag n.a.v. de scholing: is er een managementstatuut? Er ligt wel 

vast wat de taakverdeling is tussen de directieleden. 

12. Jaarplan Jaarplan zoals het er nu is, is voldoende. Aan een proactief 

activiteitenplan van de MR is nu geen behoefte. Bovendien komt ook 

in het jaarplan terug om na te denken over activiteiten van de MR. 

13. Evalueren 

functioneren MR 

Het loopt goed! Invulling voorzitterschap stemt erg tot tevredenheid. 

Erg fijn dat er een aparte notuliste is, als een MR-lid zelf moet 

notuleren, kan diegene zich niet volledig op de vergadering 

concentreren. Het contact tussen MR en directie verloopt vlot. 

14. Werkverdelingsbeleid Procedure instemming PMR wordt besproken. 

15. Verkiezing - Oudergeleding: Rick heeft besloten na dit schooljaar te stoppen 

met de MR. Er moet dus een nieuw lid voor de oudergeleding 
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gezocht worden. Het wordt tijd om andere dingen te kunnen 

gaan doen. 

- Personeelsgeleding: er zijn nog geen reacties gekomen op de 

oproep. 

16. Rondvraag Er zijn geen punten voor de rondvraag. 

17. Sluiting vergadering Om 21:50 uur sluit Janneke de vergadering. 

 

Actiepunten deze vergadering: 

1. ‘Concept vakantierooster’ moet in het jaarrooster verplaatst worden naar mei/juni → Erwin 

2. Checken wie er allemaal toegang heeft tot de OneDrive van de MR  → Rick/Janneke 

3. Agenderen voor komende vergadering:      → Erwin 

a. ‘concept vakantierooster’ 

b. ‘concept schoolgids’ 

c. uitkomsten evaluatie vijf-gelijke-dagenmodel 

d. verkiezingen nieuwe leden personeelsgeleding en oudergeleding 

e. evaluatie directie 

 

 

Volgende vergadering: maandag 13 mei 2019, 19.30 uur 
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