
 

 

INST= instemming, ADV = advies en INFO = informatief 

 

(voorlopige) Notulen 
Datum: 27 maart 2018 

 

Jeroen X Willem  X Fons X Maaike X Carola X Karin R X Karin B X 

Agendapunt  Omschrijving Actie 

1. Opening 
 

 Opening door Jeroen  

2. Notulen 1-2-2018 
 

INST Goedgekeurd  

3. Mededelingen 
vanuit school/directie 

INFO - Aanleg WIFI op 15 en 16 mei 
 

Karin B/ team 

4. Jaarverslag MR INST Dit wordt verplaatst naar volgende 
vergadering 

Jeroen 

5. Werkdrukakkoord INFO/ADV Tijdens de studiedag van 3 april gaat het 
team zich buigen over werkdruk en waar 
prioriteiten liggen. 
Team wordt betrokken bij besteding van het 
geld 
Het geld is een jaarlijkse toekenning en 
loopt nog verder op. 

Karin B. 

6. MR leden INFO Lijst aftreden - werving nieuwe leden -> dit 
wordt verplaatst naar volgende vergadering 

 

7.  Concept 
vakantieregeling 
komend schooljaar 

INFO/ADV Het vakantierooster is goedgekeurd door 
GMR en daarna op ouderportaal geplaatst 
Er wordt nog gewerkt aan het concept 
kalender van de Petrus ( studiedagen etc ). 

Karin B. 

8.  Taakbeleid:  INFO Taakbeleid komend jaar is in ontwikkeling 
Half jaar gesprekken team en directie lopen 
nu. 
Carola en Willem zitten namens MR in 
werkgroep taakbeleid en formatie 

Karin B. 

9. 
Bestuursformatieplan 

INFO Bestuursformatieplan taak van  GMR Karin B. 

10.  
Schoolformatieplan 

 Schoolformatieplan is in orde. Alle uren zijn 
gevuld. 
Aantal nieuwe aanmeldingen lopen goed. 

Karin B. 

11. SAQI INFO Met de SAQI voldoen we aan de eisen van 
inspectie. 

Team 



 

12. School 
ondersteuningsprofiel 

INST SOP: schoolondersteuningsprofiel 
- School laat zien wat het in huis 

heeft in kader van passend 
onderwijs. 

- Basisondersteuning Petrus wordt in 
kaart gebracht 

- Vanuit het bestuur volgt een 
herijking 

Er zijn een aantal wijzigingen aangebracht in 
het SOP nav vragen en opmerkingen uit de 
MR. 
Prioriteit ligt bij het schoolplan. Van daaruit 
volgt het SOP. 
MR wordt meegenomen in het tot stand 
komen van het schoolplan. 
 
MR is akkoord met het SOP 

MR 

13. Passend 
onderwijs 

INFO Stand van zaken vanuit school, GMR Karin B./ 
Carola 

14. Actielijst  Zie actielijst. 
 

 

15. Rondvraag   Karin R: wil graag meer info over 
kennisteams, werkdrukakkoord en passend 
onderwijs. Dit komt terug op de volgende 
vergadering 

 

16. Sluiting  Volgende vergadering: 30 mei 2018 
 

 


