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Notulen 26 januari 2017 MR-vergadering 

Aanwezig: Ruud-Paul-Iris-Bart-Maarten-Marleen-Melanie-Miranda-

Kelly 

Afwezig: Marina-Inge  

 

 

1. Opening en vaststelling agenda. 

 

2. Demonstratie leerlingvolgsysteem 

Jeanne van Veen geeft toelichting op de wijze waarop bij Sinte Maerte de kinderen 

worden gevolgd. Observatiesystemen worden uitgelegd. Dit systeem is niet ingericht 

om naar de prestaties van individuele leerkrachten te kijken. 

 

3. Vaststellen notulen en stand van zaken acties. 

De notulen van de vergadering van 3 november en 12 december staan nog niet op 

internet. Actie Inge. 

 

4. Stand van zaken inspectierapport 

Inspectie heeft opgemerkt dat de informatie over zorg niet in orde is. De informatie 

is wel maar is erg versnipperd opgeslagen. Jeanne meldt dat Parnassys steeds 

verder zal worden uitgebreid. Als voorbeeld wordt genoemd de overdracht aan het 

einde van het schooljaar. 

5. Stand van zaken bezuinigingen 

Paul licht toe dat INOS met vakbonden onderhandelt. Er komt een verplichte 

mobiliteit. Binnen Sinte Maerte wordt besproken wat de individuele wensen zijn op 

het gebied van mobiliteit zijn en dit wordt in het team besproken. Vast staat al wel 

dat de taken met een kleinere bezetting moeten worden uitgevoerd. 

 

6. Herverdelen 

Dit is in de vorige vergadering besproken. Er is nog geen duidelijkheid over het 

moment waarop het zal worden ingevoerd. Van het beleidsdocument is een 

samenvatting gemaakt. In de vergadering van 6 maart volgt meer informatie. 

 

7. Besturingsfilosofie INOS 

De nieuwe besturingsfilosofie houdt in één directeur op één school. Inos is nog bezig 

met de exacte invulling en de wijze van communicatie naar de ouders.  

 

8. Pestprotocol 

Dit is onderdeel van het veiligheidsprotocol. Een nieuwe versie wordt in vergadering 

van 6 maart besproken. 

9. Werven nieuwe MR leden oudergeleding 

Er hebben zich tot op heden 4 kandidaten gemeld. De termijn loopt tot 5 februari 

2017. 

 

10. Rondvraag 

Er wordt geïnformeerd naar de stand van zaken van de inloop. Dit lijkt goed te 

werken, de kinderen zijn op tijd. Evaluatie zal binnen het team worden opgepakt. 

 

 

 


