
 
Notulen MR-vergadering d.d. 20 januari 2020 

Aanwezig namens ouders: Sylvia Weernink, Nicol Pross, Tessa Pierik (om 20.00 uur) 

Aanwezig namens personeel: Imelda Damink, Evelyn Rikkink, Dennis Kok Kamphuis 

Aanwezig namens directie: Jasper Diele 

 

1.Welkom en opening door Dennis 

 

2. Mededelingen en binnengekomen stukken 

Inspectie is op bezoek geweest voor een kwaliteitsbezoek, themabezoek. Didactisch handelen, welke 

ambities heeft de school en hoe zie ik dat terug. Hij was heel positief. Aantal verbeterpunten zijn 

geformuleerd en besproken met de leerkrachten.   

Veiligheidsaspecten, RI&E is in het najaar 2018 uitgevoerd en actueel.  

Dyslexiesoftware is aangeschaft, TextAid. Als het goed is kan er vanaf deze week mee gewerkt 

worden.  

 

3. Notulen MR vergadering 11 november 

Notulen goedgekeurd na een kleine aanpassing.  

 

4. Financieel jaaroverzicht 
Volgende vergadering.  

Abonnement MR Magazine opzeggen. Dennis regelt dat. Informatie is ook verkrijgbaar via de app.  

 

5. Stand van zaken 1 pagina plannen  

Voortgang is vooraf rondgestuurd.  

Blink voor groep 3 is nog een beetje te vroeg het is nog erg lastig voor de kinderen. Op dit moment 

zijn de leerkrachten bezig met de themaweek.  

 

Onderbouw: Digikeuzebord is gekozen voor de onderbouw zoals deze in Deurningen gebruikt wordt. 

Het proefabonnement is nu aangevraagd.  

 

Plus Aanbod: werkgroep heeft gekeken wat ze willen. Ze zijn op meerdere scholen wezen kijken. De 

bevindingen zijn teruggebracht in de teamvergadering. De werkgroep is op dit moment aan het 

kijken wat de harde criteria zijn om in de plusgroep te komen. 2e half jaar gaat het van start, 

groepsoverstijgend. Groep 8 zal niet meer deelnemen.  

 

Vakmanschap versterken: Iedereen krijgt bijscholing voor het EDI-model. Leerkrachten zijn zelf aan 

het oefenen hoe dit het beste weg te kunnen zetten in de groepen. 3 februari is de volgende 

studiedag. Leerkrachten zijn tevreden over de nascholing.  

 

6. Rooster van aftreden  

Nicol Pross en Imelda Damink treden per 1 augustus 2020 af.  

Volgende teamvergadering wordt dit besproken met de leerkrachten.  

Er waren in het verleden drie gegadigde ouders. Deze ouders gaan we weer benaderen. Daarnaast 

komt er een stukje in de nieuwsbrief.   



 
 

7. Terugkoppeling MR Cursus 

Leuke, waardevolle cursus. Nuttige dingen gehoord. Een enthousiaste cursusleider. Goed naslagwerk 

meegekregen.  Huishoudelijk reglement begin van het jaar bespreken. MR heeft op veel punten 

instemmings- of adviesrecht vaak hanteren we dat wel, maar niet altijd.  

 

8. GMR nieuws 

Gesprekkencyclus nieuw gaat naar de Kerkewei toe. De directie bepaalt de werkwijze. MR heeft daar 

nog instemming op.  

In december is er een enquête uitgezet onder het personeel over de onderwijsgemeenschappen. Dit 

is geëvalueerd er komen wel een aantal aandachtspunten uit naar voren.  

Vakantieroosters worden weer gelijk getrokken tussen PO en VO. Dat komt later op MR niveau op 

school.  

AVG beleid is opgesteld. Versturen van vertrouwelijke informatie is sinds ParnasSys al beter, maar 

nog niet 100% waterdicht. Moet meer versleuteld verstuurd worden.  

GMR vacature (scholen buiten Oldenzaal) is nog niet ingevuld.  

 

8. OR Nieuws 

Notulen OR vergadering zijn ontvangen. Geen bijzonderheden.  

 

9. Rondvraag 

− Er is bij de MR van een basisschool in Losser aangegeven dat TCC Losser af wil stappen van 

dakpanklassen. Is dit ook in Rossum gemeld over Oldenzaal? Dennis: er is wel aan de inspecteur 

aangegeven dat de Kerkewei het wel goed zou vinden dat er een TL/Havo klassen komt. Er is niet 

gesproken over het verdwijnen van dakpanklassen. 

− Groep 2: van ouders gehoord dat er veel wisselingen zijn er is vrij veel onrust door wisselingen. 

De situatie is lastig op te lossen. Wordt doorgegeven aan Jasper/Kitty. Ouders dienen zich bij 

vragen te melden bij Kitty en/of Jasper.  

 

Dennis sluit de vergadering om 20.45 uur. 

 

Volgende vergadering: 6 april 19.30 uur.  

 

Wat Wie Wanneer 

MR Magazine opzeggen Dennis Voor volgende vergadering 
Benaderen gegadigde ouders voor MR Tessa/Nicol  Voor volgende vergadering 

Stuk in nieuwsbrief werken nieuw MR-lid Dennis Voor volgende vergadering 

 

 


