
 

 

 

Voorlopige notulen MR 
Datum: 9 januari 2020 

 

Nikki x Willem  x Fons x Maaike x Mirjana x Karin 
R 

x Karin B x 

INST= instemming, ADV = advies en INFO = informatief 

Agendapunt  Omschrijving Actie 

1. Opening 
 

 Opening door onze nieuwe voorzitter Fons.  
 
Nieuwe afspraak: eindtijd toevoegen aan de 
vergaderingen. We stoppen om 21.00 uur. Eventuele 
zaken die niet kunnen worden behandeld worden 
doorgeschoven naar de volgende vergadering of 
tijdens een ingelaste vergadering. 

 

2. Notulen 21-
11-2019 
 

INST Goedgekeurd.   

3. 
Mededelingen 
vanuit 
school/directie 

INFO •  Leerplein is ingericht. Regels en afspraken 
worden met het team gemaakt tijdens de 
studiedag van 17 januari. Hierbij is ook de 
leerlingenraad betrokken. 

-      Staking op 30-31 januari 2020: Na de 
studiedag is er een terugkoppeling naar de 
ouders wat de Petrus gaat doen op de dagen 
van de staking. 

• Schoolplein: definitief ontwerp is klaar. De 
verwachting is dat we de meivakantie gaan 
gebruiken om het een en ander te realiseren. 

• Audit: conclusie en samenvatting wordt 
besproken in de MR. 

• Aangepaste Kleuterrapportage. De kleuters 
krijgen een multomap met daarin het rapport 
( we werken met aanbodsdoelen) en een 
aantal werkjes. Het kindrapport wordt 
enigszins aangepast. Op de vergadering van 
26 maart komt er een anoniem rapport ter 
inzage mee naar de vergadering. 

• Kinderen betrekken bij pre-adviesgesprekken: 
vanaf schooljaar 20-21 worden de kinderen 
van groep 7 betrokken bij de gesprekken. 

 

Karin B/ 
team 

4. Jaarverslag 
MR 

INST Het jaarverslag komt terug op de volgende 
vergadering 

Jeroen/Fons 

5. INFO/ADV  Geen bijzonderheden. Karin B. 



Schoolbegroting 

6.  
Ouderportaal  

INST/ADV Terugkoppeling n.a.v vorige vergadering. Zijn er 
nieuwe afspraken gemaakt? Post van externen zoals 
bv sportclubs komen niet meer op ouderportaal maar 
komen te hangen op de prikborden op school. M.u.v. 
buurtsport. 

 

7.  MR 
speerpunten 

INFO Vaststellen MR-speerpunten schooljaar 2019-2020.  
• Ouderbetrokkenheid vergroten 
• Communicatie ouders 
• Overdracht tussen groepen aan het eind van 

het jaar 
• Passend onderwijs: hoe wordt dit 

vormgegeven op de Petrus. Lonneke 
uitnodigen voor de vergadering van 26 maart. 

 
 
 
Deze speerpunten worden vaste agenda punten op 
de agenda. 
 

MR 

8. 
Activiteitenplan 
19/20 

INFO Er is een akkoord voor het  activiteitenplan MR. Jeroen/Fons 

9. Evaluatie INFO Evaluatie VSO TSO BSO en inzet ouders in school. Dit 
punt wordt doorgeschoven naar de volgende 
vergadering.  

 

10.  Info 
verwachte 
bijstellingen in 
het schoolplan 

INFO Formatie is stabiel.  
Er zijn wijzigingen in het jaarplan nav de audit. 

Karin 
B/team 

11. RIE INFO Halfjaarlijkse rapportage vordering plan van aanpak 
RIE. Dit punt wordt doorgeschoven naar een volgende 
vergadering. 

Karin B. 

9. Passend 
onderwijs 

INFO  Team 

10. Actielijst  Zie actielijst.  

11. Rondvraag     

12. Sluiting  Volgende vergadering: 13-2-2020  

 

 


