
 
Medezeggenschapsraad BS De Griffioen 
Schoolstraat 45 
4841 XC  Prinsenbeek 
tel 076-5412948 
e-mail: kbsdegriffioen_mr@inos.nl 
 

 
Prinsenbeek 11-09-2017 
 
Beste mensen, 
 
Hierbij nodig ik jullie uit voor de MR-vergadering van maandag 18-09-2017 om 20.00 uur.  
Uitgenodigd voor deze vergadering zijn ook Gerald Hilgersom (vanaf agendapunt 5) en een vertegenwoordiger van de Ouderraad. 
 
 
Notulist: Lisette  
 

 Tijd onderwerp Inhoud wie Deadlines 

1 20.00 Opening Vaststellen agenda 

- Staking 5 okt 
- Jaarverslag OR 
- 3 ouders (Suzian, Nadine en Angela) en 2 collega’s laatste 

jaar MR (Karin en Sander). Allen zijn herkiesbaar. 
- Rollen binnen MR blijven hetzelfde (Karin secretaris, Nadine 

voorzitter, Sander vicevoorzitter) 
- Schoolondersteuningsplan (nu informerend, volgende keer 

adviserend) 
- Laatste studiedag voor zomervakantie; daling Citoscores 

besproken? 
- Topondernemers? Wordt met Gerald besproken.  

 

Nadine  

2 20.02 Mededelingen, post, leesmap 
 

Ingekomen verzoek continurooster ter sprake te brengen 
- Voorstel Gerald: enquête bij ouders neerleggen? Hierbij is de 

goede formulering belangrijk.   
 

Nadine/Karin 
Gerald + 
MR alert hierop 
blijven 

 
 

3 20.05 Notulen van 21-06-2017 Vaststellen  
Voor vakantie al goedgekeurd  
 

Lisette  

4 20.10 Agenda-onderwerpen  Doornemen van de agenda; eventueel vragen formuleren m.b.t. 
onderwerpen die door Gerald worden toegelicht.  

1. App: Niet up to date!  
2. Klasbord: goed communicatiemiddel  
3. Website: MR-notulen: laatste 2 notulen zsm toevoegen 
4. Nieuwe schoolgids toevoegen 
5. Facebook: duidelijke afspraken over wat wel en wat niet mag. 

Ouders tekenen niet specifiek voor fb.  

 
 
 
 
3. Lisette  
4. Gerald  
5. Gerald/TCD 

 
 
 
 
3. zsm 
4. zsm 
 



6. GMR: nu geen nieuws over. Als Dick aansluit weten we dit 
van tevoren en kunnen we de agenda hierop aanpassen.   

 

5 20.20 Jaarplan MR Welke zaken moeten dit jaar aan bod komen 
1. Ontruimingsplan (december).  
2. Verkiezingen 
3. Communicatie 
4. Topondernemers: woensdag 20-9 studiedag. Evaluatie nog 

niet officieel geweest. Knoop al wel doorgehakt; Besloten 
door commissie met (op basis van meningen uit het team). 
Dusdanig positief dat we hier mee doorgaan. Woensdag komt 
de begeleider (School in balans) van Topondernemers en 
samen met hem kunnen we de precieze invulling gaan 
maken. Afgelopen jaar was een soort ‘probeersel’ waarin 
iedereen vrij was er wel of niet aan mee te doen. Dit jaar 
wordt het dus echt een pilot ‘schoolbreed’ (gr. 5 tm 8). Na de 
studiedag van as woensdag (de eigenlijke Kick-off van het 
team) moeten ouders geïnformeerd worden. Dit moet zelfs 
breder getrokken worden naar de verandering naar het 21-
eeuws leren. De ommezwaai binnen ons onderwijs (het 21-
eeuws leren) moet echt op korte termijn gecommuniceerd 
worden. Sander heeft dit direct gecommuniceerd naar de 
commissie.     

5. Continurooster  
6. Gesprekkencyclus 
7. Ouderavonden/alg. Infoavond 
8. Ouderbetrokkenheid  
9. ICT: momenteel gebrek aan materiaal (begroting). Komt 

langzamerhand op orde.  
 

MR en Gerald 
 
 
 
4.Gerald/commissie   

 
 
 
 
4. zsm (ouders 
informeren over 
ommezwaai binnen 
ons onderwijs)  

6 20.30 Schoolondersteuningsplan Informerend 
Hier moeten de mogelijkheden en onmogelijkheden van je school in 
vermeld worden. De punten in dit plan worden door de scholen zelf 
gescoord.  
De “p” staat voor plan (hier moet aan gewerkt worden).  
Uiteindelijk komt deze bij de MR langs (MR) voor een handtekening.  
 

Gerald 
Gerald  

 
Maart 2018 

7 20.45 Communicatie Informerend site/app/facebook 
1. Vanuit TC: Wens om te stroomlijnen (beperken dus) 
2. Op de site verwijzen naar schoolvensters. Hier kun je 

verschillende scholen vergelijken).  
3. App: Niet up-to-date. Wat is de functie van de app? Elk half 

jaar kun je de app updaten, in oktober zijn wij aan de beurt. 
(Dan kunnen we tegels aanpassen etc.) Idee om de app even 
uit de lucht te halen, en dan groots lanceren: per direct uit de 
lucht, eerste week na kerstvakantie weer in de lucht. Gerald 

Gerald 
 
2. Gerald 
 
3. Gerald 
/check MR 
 
 
 
 

 
 
2. zsm  
 
3. Per direct 
(check MR: dec)  
 
 
 
 



stemt in. 13 december gaat MR nog kritisch naar de inhoud 
van de ‘nieuwe’ kijken. Dan moet ‘ie dus al staan!      

4. Binnen TC alle diverse kanalen besproken, hier komt nog een 
voorstel voor.   

5. Staking: Is nog heel vaag. Inos is een van de uitzonderingen 
die de dag niet betalen. Er is een enquête uitgezet, adh 
hiervan wordt bepaald of de school opengaat of niet.  

6. Inos geeft eerst aan wel te vergoeden, een week later niet 
meer. Kunnen we hier wat mee? Meenemen naar Studiedag 
woensdag.      

 

 
 
4. TC 
 
 
 
 
6.Evelien/Karin 

 
 
 
 
 
 
 
6. 20 sep 
 
 
 

8 20.55 Terugloop leerlingen Hoe willen we dit tegen gaan? 
1. Tasje 
2. Kober di + do VSO. In gesprek met Kober om dit uit te 

breiden op andere dagen + BSO  
3. Onderzoek student communicatie: Gerald gaat dit 

oppakken. 
4. Onderbouw coördinator gaat ook rondleidingen doen.  

 

MR en Gerald 
 
 
 
3. Gerald 

 

9 21.10 Taakbeleid Vandaag overleg gehad met personeelsgeleding. Er zijn nog wat uren 
in te vullen; deze mensen moeten nog aan elkaar gekoppeld worden. 
Eind volgende week kunnen hier namen aangehangen worden.  
 

Gerald 29 september 

10 21.20 Calamiteitenplan Planning dit jaar 
6x per jaar ontruimen. Data staan gepland in kalender die uitgedeeld 
wordt.  
 

Gerald  

11 21.25 Vervolg ouderbetrokkenheid Informerend  
Actiepunten rondom ouderbetrokkenheid opstellen.  
25 oktober (avond)  
22 November (avond)  
 
Allen checken en doorgeven bij Karin.  
 
Bij de GMR is ook nog gesproken over ouderbetrokkenheid. Dick zou 
deze nog opsturen. Karin checkt.   

 

Gerald 
Gerald 
 
 
 
MR 
 
Karin / Dick 

 
 
 
 
 
 

12 21.30 Eerste rondvraag - Laatste studiedag voor zomervakantie; daling Citoscores 
besproken? Ja; geen aanwijsbare redenen.  

- Concentratie? 
- Bijzonder: relatief veel meisjes met lagere scores.  
- Vanuit de ‘schoolhistorie’ was dit wel te verwachten. Hoewel 

de dip grotere was dan verwacht.  
- Met name rekenen en spelling (spelling opvallend; gezien 

schoolbreed dit omhoog is gegaan).  
 

Gerald / MR  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 21.35 Nabespreken eerdere punten - Actielijst maken met namen en deadlines.  
- In hoeverre heeft Jack inspraak? Volgende keer komt Jack bij 

de MR-vergadering: Voor ons belangrijk dat we weten bij wie 
we voor wat moeten zijn. Wat is de structuur?  
Op agenda voor volgende keer.  

MR 
 
 
 
Karin  

 
 
 
 
(agenda) 31 oktober 

14 21.45 Ouderraad Verslag 

• Jaarverslag hebben we gehad. OR vindt het prima als we 
komen op de ALV, maar we hoeven ons vooral niet verplicht 
te voelen. Eventuele vragen mogen ook per mail.  

• Opmerking OR: wat betreft ouderbetrokkenheid: OR meldt 
zich wel, maar geeft aan dat het wellicht handig is om juist 
andere ouders te vragen.  

• Van de 2 vacatures 1 ingevuld. Aanmeldingen blijven komen.  

OR  

15 21.50 Basiscursus MR Belangstelling peilen  
Ludy en Lisette nog niet geweest. Zij kunnen opgegeven worden voor 
de cursus van 21 november  

Karin zsm 

16 21.51 Tweede rondvraag Korte vragen, korte antwoorden; indien mogelijk al voor de 
vergadering aangeven. 

MR  

17 22.00 Sluiting Actielijst / besluitenlijst opstellen 
 

Karin  

 
 
 
 
 
 
Vergaderschema’s 2016-2017 
 

MR 
 
aanvang 20.00 u 

 
notulen 

 

OR 
 
aanvang 20.30 u 

 
afvaardiging MR 

GMR 
 
Dick 

Ma 18-09 
Di 31-10 
Wo 13-12 
Do 1-2 
Ma 12-3 
Di 17-4 
Wo 13-6 

Lisette 
Sander 
Evelien 
Ellen 
Lisette 
Sander 
Evelien 
 

Ma 2-10 (ALV) 
Di 21-11 
Wo 31-1 
Do 22-3 
Ma 14-5 
Di 19-6 

Nadine 
Angela 
Colette 
Ludy 
Suzian 
Nadine 

14-9, 9-10, 9-11, 21-11 (basiscursus 
MR), 13-12, 15-1, 1-2 (GMR-MR), 6-2, 
6-3, 21-3, 17-4, 14-5, 20-6 

 
 
 
Jaarplanning advies- en instemmingsverzoeken 2017-2018 
 

Onderwerp Advies / Instemming Geleding Planning 

Protocol Veiligheid en Welbevinden I MR oktober 

Begroting (beleidsvoornemens) A MR november 

Vakantierooster A MR januari 

Samenstelling formatie (als uitwerking van de begroting) I (A) PMR maart 



(Voortgangsrapportage) Schoolplan I MR april 

Ondersteuningsprofiel/Passend Onderwijs A MR maart 

Schoolgids I OMR mei 

Invulling TSO I OMR mei 

Vaststelling taakbeleid I PMR juni 

 
Onderwerpen die in de loop van het jaar langs (kunnen) komen: 
- scholingsbehoefte MR 
- evaluatie ontruimingsoefening 
- verkiezingen 
- inzet ouders in de school 
- passend onderwijs 
- communicatie 
- bespreken inspectierapport 
- ICT 
- “grenzeloos leren” 
- risico-inventarisatie en vordering Plan Van Aanpak 
- opleidingsschool 
- gesprekkencyclus 
- continurooster 
- cao PO 
- pestprotocol 
 
 
 


