
 
 

Notulen  MR-vergadering dinsdag 25 juni 2019 
Voorzitter:  Mike v.d. Berg 
Notulist:  Yvonne  
Aanwezig:  Mike, Bas, Harriët, Janet 
Afwezig:   Malou (kamp groep 8) 
Directie:  Jan (van 20.00 uur tot 20.45 uur)  
Aanvang: 20.00 uur  
Sluiting: 22.00 uur  
 

Agendapunt Bespreking en eventuele actie / besluit 

1. Opening en 
vaststelling agenda 

Mike is waarnemend voorzitter. Als er een nieuw OMR lid is 
wordt een nieuwe voorzitter en GMR lid gekozen.  
 

2. Vaststellen notulen 
vorige vergadering 
19-04-2019 

Notulen akkoord. Punt vergadering moet op agenda.     

3. Mededelingen 
directie  

Ø nascholingsplan: er is onderzoek van de Marnix over 
communicatie met ouders. Promotieonderzoek. Hier gaan 
wij aan mee doen.  

Ø 1,2,3 pilot. Nog steeds geen communicatie met ouders, er 
is een subsidie aangevraagd. De informatie aan ouders is 
cruciaal. Volgend jaar is nog steeds pilot 2019-2020. Daarna 
is plan. Rustig beginnen.  Advies OMR om dit apart te 
communiceren met ouders.  

Ø schoolplan:  akkoord 

Ø schoolgids: school moet ouders actief benaderen voor 
godsdienstlessen. Dit moet ook in de schoolgids staan. 
Opmerking Janet: 2 stukjes gezonde school en 3 rapporten 
i.p.v. 2 rapporten, dit moet gewijzigd worden.  

Ø SOP: dit heeft iedereen nodig. Dit moet op de website. 
Waar kan onze school aan voldoen! School Ondersteunings 
Profiel.  

Duidelijk omschrijving wat kunnen we wel en wat kunnen we 
niet. Geen passend onderwijs aan zie plan.   



Ø Jaarverslag: allemaal gelezen. Verplicht en moet worden 
opgestuurd. We kunnen aldus Jan terugkijken op een goed 
schooljaar.  

Ø Combinatiegroep 1/2/3 evaluatie.  

Formatie:  
1 en 2  Annemiek, Joyce, Malou, Debby en Geke 
3 Esther V en Jacomijn 
3/4: Nancy en Leslie.  
4: Margriet,  Joyce 
5 Jessica, Marjorie  
5/6 Janet en Annemiek 
6 Hannie en Yvonne 
7 Irma  en Marjorie 
7/8 Nicky (tot aan herfstvak.) en Willeke, Roassanne 
8 Samantha met Janneke 
 
Taakbeleid: 
Veel uren teveel in verschillende groepen. Er waren 3 
modellen om het eerlijk te verdelen, maar uiteindelijk blijft 
het een moeilijk punt. Jan en Nicky gaan in overleg met de 
personen die teveel uren hebben. Het zal niet helemaal 
opgelost worden. Iedere groep heeft 9 administratiedagen.  

4. Punten vanuit het 
jaarplan: 

Ø Vaststellen formatieplan en taakbeleid volgend schooljaar 

Ø Concept Schooljaarplan 2018-2019 (mede op basis 
samenhang met klassengrootte, verticale groepen, Functie-
mix, Cito-scores (eindscores)) 

Ø Evaluatie / vaststelling werktijden- en verlofregeling 
afgelopen en volgend schooljaar incl. vakantieregeling. 

5. Terugkoppeling 
GMR/OR 

Ø Korte vergadering: t Baken is op zoek naar een Adjunct 
directeur. Driehoek directeur is nu algemeen en komt een 
Adjunct bij voor ’t Baken. Er zijn nog wel wat problemen. Er 
moet nu iemand in het GMR.   
Ø Formatieplan van het bestuur. Totaal aantal uren voor alle 
scholen was nog niet klaar.  
Ø Duurzaamheid is speerpunt. Nieuwste gebouwen staan er 
het slechts voor.  

6. Werving OMR 
leden  

Ø Nieuw PMR lid voor volgend schooljaar i.p.v. Malou. Joyce 
groep 1 en 2. OMR gaat actief werven.  Lijntje opgooien in de 
teamvergadering voor ouders. 
 

7. Speerpunten 
IPC 
 

Ø Vinger aan de pols’ implementatie IPC (meer 
gepersonaliseerd onderwijs) Willeke en Margriet zijn bijna 



Gedragscultuur en 
identiteit de Horn 

klaar met op leiding IPC coördinator. Zij gaan o.l.v. Ed de 
volgende studiedagen begeleiden.  

Ø Communicatie met de achterban (zichtbaarheid MR 
vergroten) Wat willen we daarmee? 

Ø Jaarplan moet gemaakt worden.  Mike en Bas gaan 
hiermee aan de slag.  

Ø Algemene ouderavond: Plannen en bespreken met Team 
8. Vignet gezonde 

school 
Ø Energizers, gezonder eten en drinken.  
    De kans dat we het vignet krijgen is groot, misschien met 
    een kleine aanpassing. Krijgen we het?  dan krijgen we een 
    subsidie. Traktaties moeten kleiner als het snoep is.    
    Bootcampen en Daily mile- onder begeleiding.  
    Voeding vignet gaat volgend door.  
    Daarna is het social media een actiepunt.  
    Gaan we door met de aanvraag voor subsidie?  
    MR vindt  dit een goed plan.  

9. Rondvraag & 
Sluiting 

 

        
 

 

Actiepunten wat? Wie?  

 Agendapunt 2 Doorsturen notulen en 
wijzigingen naar webmaster 
Jan zet ze op de App.  

Yvonne 
 
Jan  
 

  V 

 
 

Agendapunt 3 diverse stukken worden door 
Jan aangeleverd die getekend 
moeten worden door OMR.  
Mike en Bas zorgen dat dit voor 
het einde van de week weer bij 
Jan Heijman aanwezig is.  

Mike en Bas  V 

 

Agendapunt 6 OMR en PMR actie ivm 
nieuwe MR leden 

  
 
 

Agendapunt 7 • Jaarplan schrijven  
• plannen en opzet 

bespreken 

Jan, team en MR   

Agendapunt 8 Doorgeven aan coördinator 
gezonde school 

Janet   


