
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
VERSLAG MR – VERGADERING    
 
15-05-2017 

Aanwezig: 
 
 

Namens de ouders: Charlotte, Judith, Jessie en Susanne 
Afwezig met kennisgeving: Malaïka 
Namens het team: Trees, Marion, Marjolein, Roos 
Toehoorders: - 

 

1. Opening/mededelingen/indienen rondvraag  

SOP 2 en 3 samen in volgende vergadering 
Roos gaat nog een jaar door. 
Voor het volgend jaar: aanvangstijd blijft 19.30 uur. Duidelijk in je agenda 
weergeven.  
 

- Donderdagmiddag 26 april 2018 studiemiddag. MR is akkoord.  
 

- Christoffel is opleidingsschool voor de Fontys, schooljaar 2017-2018. 
MR dient aanbeveling te doen. Charlotte en Marion pakken dit op. 

 
- Route 8 (pilot ipv Cito) score: Christoffel scoort boven landelijk 

gemiddelde. Leerlingen zijn positief. Route 8: digitale toets, adaptieve 
toets. Scores komen overeen met advies van school. SKOZOK gaat 
evalueren.  

 

  

2. Schoolgids 2017-2018   

Schoolgids handhaven zoals het nu is. 
Voorstel: schooljaarverslag combineren met MR verslag. Naam en 
opzet/vorm nog nader te bepalen. Aantrekkelijk voor ouders.  
School doet voorzet voor jaarverslag. Legt daarna aan MR voor. Samen tot 1 
document maken.  
Judith en Susanne nemen het MR deel voor hun rekening. 
 

 

3.  Schoolplan 2015-2019: terug- en vooruitblik  

Nasturen. 
Trees licht wel kort toe. 
Huidige plan doornemen om te kijken of de school op schema loopt. 
MR kan hierop bevragen. 
Rol MR:  
Instemming op volgend plan. 
 

 

4. Thema: andere schooltijden  

Woensdag 31 mei 19.30 uur; voorlichting 
Uitgangspunt moet vooral het kind zijn. 
Aanleiding moet duidelijk gecommuniceerd worden. Hier is kwaliteit onderwijs 

 



van groot belang. 
Vragen vanuit MR dienen beantwoord te worden. En ruimte voor discussie, 
vergelijking scenario’s. 
 
 
5. werkdruk  
 
Directie: betrokken medewerkers en laag ziekteverzuim. Ambities zijn wel 
hoog. Er moet nu aandacht zijn voor de groei in het aantal items en onderwerpen en 
de rek in de organisatie. Deze moet in balans blijven. Landelijk zelfde tendens 
(passend onderwijs).  
 
MR geeft ook een signaal af. Voorstel: samen met Cluster 6 scholen of nog breder. 
Naar GMR > SkozoK. 
 
Een mogelijkheid is een open brief/memo. 
Charlotte, Jessie, Marjolein en Roos pakken dit op. 
 

 

6. Formatieplan 2017-2018  

Daling aantal leerlingen. 
Trees mailt het proces. Ook vooraf aan ouders communiceren. 
MR heeft vier scenario’s bedacht. Voorkeur voor scenario 2. Ingediend bij 
Trees. 
 

 

7. Rondvraag  
niets 
 

 

8. Sluiting  
 
 

 

Actielijst: 
 
Datum: Actie:        Uitvoerende(n) 
10-10-2016 03 Kwetsbaarheid Sop 2016-2017 bespreken  Team 
 
10-10-2016 07 Visie combinatieklassen    Team 
(over gesproken, maar nog geen visie ontwikkeld) 
 
07-02-2017 01 Ondersteuningsplan op de website   Malaïka/Lida 
(hele plan of alleen blad met tekeningen met opmerking gehele document op te vragen bij 
directie?) 
 
06-04-2017 01 Groepsfoto maken op 20 april   Allen 
(Losse foto’s?) 
 
 
 
06-04-2017 05 Vragen mailen AVS voor 16 april   Allen 
 
06-04-2017 06 Vragen AVS bundelen en naar Trees sturen Malaïka  
 
06-04-2017 07 Evaluatie rapport 2 kinderen    MT 
 
06-04-2017 08 Evaluatie uitkomsten rapport 2 naar MR sturen Trees 
 
06-04-2017 09 Doorgeven of je verder gaat met MR  Allen 



 
06-04-2017 10 Lentekriebels?     MT 

 
 
Volgende vergadering is gepland op: dinsdag 27 juni (+ etentje!)19.30-21.30 uur  
Punten voor de vergadering volgens het jaarplan: 

 Formatieplan 2017-2018 definitief  

 Evaluatie SOP periode 2/3 

 Schooljaarverslag 2016-2017 concept 

 SOP 2017-2018 concept 

 Schoolgids 2017-2018 definitief -> IR 

 

 
 
   


