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Notulen MR 10-12-2018 
Aanwezig: Yvonne van den Broek, Erik Dijkman, Marcel Fortuin, Marco Olij, Jaap 

Verbruggen, Diana van der Poel, Sanne Deckwitz, Marijke van Zuuk-Schrijver, 

Rosalyn Reijnders en Amber de Vries  

Afwezig: Lobke Wijga 

1. De voorzitter opent de vergadering om 18.20 uur. 

 

2. Mededelingen: Geen 

 

3. De aangepaste notulen MR en MR & Rector van 24 september 2018 worden 

door Diana nog gestuurd en als er geen opmerkingen zijn dan worden ze als 

vastgesteld beschouwd. 

In de MR notulen van 29 oktober 2018 bij punt 8 hoort “4 + 5 HAVO” te staan 

ipv “4 HAVO”. 

De notulen MR en MR & Rector van 29 oktober worden vastgesteld. 

 

4. De overgangsregeling 2018-2019 is akkoord bevonden. 

 

5. De agenda wordt vastgesteld. 

 

6. De instroomeisen voor 5 atheneum zijn officieel vastgelegd op papier en de 

totale MR heeft instemmingsrecht. Het document wordt unaniem 

aangenomen. Amber vraagt waarom er een motivatiebrief geschreven moet 

worden. In haar geval heeft ze daar namelijk geen terugkoppeling over 

gekregen. 

 

7. Het voorstel om m.i.v. 2019 de terugkoppelingen (PMR, leerlingenraad, GMR 

en OR) te verplaatsen naar de agenda MR + rector wordt aangenomen. 

 

8. Terugkoppeling PMR 

• Reactie schoolleiding op opmerkingen over het jaarrooster 

• Pilot digitalisering observaties lesbezoeken 

• Update ontwikkeltijd. Op 1 maart moet er een document liggen. 

• Update begroting. Punt laten toelichten door Kees bij MR + rector 

 

9. Terugkoppeling leerlingenraad 

• Organisatie gala 

• Kerstviering: wel veranderd maar geen inspraak 

• Paarse vrijdag (GSA) 

• Jaarboek 

 

10. Terugkoppeling GMR 

• Ingestemd met OVO begroting 2019. Bewust 8 ton in de min. 

• Organisatie basiscursus MR 

• OVO MR-en aansluiting bij AOB servicecontract 

 



2 
 

 

11. Terugkoppeling OR 

• Vanwege de invoering van de klankbordgroepen zal de frequentie van de 

OR vergaderingen omlaag gaan. Idealiter nemen de OR leden ook plaats 

in de klankbordgroepen. 

• Er zijn 6 nieuwe ouders 

 

12. Rondvraag 

• Er wordt gevraagd of het TRIAS leegstroomt. Reactie hierop is dat er te 

veel VMBO’ers zijn en hierdoor is er op de basisschool nu sprake van een 

versoepeling van de eisen om naar HAVO te mogen.  

 

Volgende vergadering is 4 februari 2019  


