Datum: donderdag 14 maart 2019
Locatie: Lansingh Zuid
Aanwezig lerarengeleding: Denise Lutz, Marianne Heikoop, Fenna Rolloos, (Bertie de
Beuze = ziek)
Aanwezig oudergeleding: Karin Noordanus, Paul Plomp (voorzitter), Harm Rebergen,
Kevin Giese,
MR Vergadering 19.30 uur – 21.00 uur
1. Welkom en opening
Om 19.35 uur wordt de vergadering geopend.
2. Vaststelling agenda
2 punten uit de jaarplanning uit de agenda gehaald:
-vakantierooster: komt terug, nog niet klaar.
-schooljaarplan: komt terug.
-afspraak IB met Mieke op een ander moment maken
3. Verslag vorige vergadering
Er was een opmerking op de notulen. Notulen worden aangepast, daarna kunnen ze op
de website.
4. MR Jaarplanning
Schoolondersteuningsprofiel (SOP) terug laten komen. Volgens Karin moet de MR 1 keer
in de 4 jaar advies of instemming geven en elk jaar moet het schoolondersteuningsprofiel
in de MR geëvalueerd worden.
profiel - beleid - werking
Wat is de rol van BLICK en wat is de rol van de onderwijsinspectie? Het
samenwerkingsverband checkt of de school zich houdt aan wat er in het
scholondersteuningsprofiel staat.
Waar kunnen we de documenten vinden? Bertie mailen met de vraag om dit te
bespreken. We zien graag dat het SOP aangepast/up-to-date gemaakt wordt en dan
terug laten komen in de MR en bij het team.
5.Taakbeleid
Dit schooljaar heeft de PMR samen met Bertie bij elkaar gezeten voor de uren van de
taken. Pauze is nog niet geregeld, maar met zicht op de nieuwe cao, voor nu geen
prioriteit meer. In juni opnieuw op de agenda voor de PMR.
6. Sollicitatiecommissie
Willeke Galuska is voorzitter. Er hebben zich tot nu toe 19 kandidaten zich aangemeld.
We verwachten er tot nu 4 uit te nodigen die positief beoordeeld zijn op Meesterbaan
door Willeke, Marjolein, Fenna, Denise, Wilma Lingen en Bertie.
2 kandidaten nog op on hold
Wat is de rol van de OMR? Kevin en Karin gaan dit zelf bij Willeke navragen.
3 april is geen geschikte datum voor ouders.
Mocht er geen geschikte kandidaat tussen zitten, dan komt er een nieuwe ronde.
7. Plusland / VSO
Intern besproken.
8/9 Scenario´s groepsindeling 2019-2020 verkennen/tijdpad formatieplanning
Punt 8 en 9 samengevoegd.

Eerste blik op de scenario´s:
-Scenario 1 is de enige op basis van 15 groepen. Nadeel is dat er geen
middenbouwgroepen zijn op locatie Centrum. MR wil geen middenbouw weghalen!
-Scenario 3 klopt niet, missen 6 leerlingen van groep 7.
-Waarom is er niet voor gekozen om de groepen 7 bij elkaar te voegen?
We kunnen pas verder als duidelijk is of er 15 of 16 groepen gemaakt kunnen worden. Dit
horen we binnenkort van Bertie.
MR stemt in met het tijdpad formatieplanning.
10. Mededelingen en rondvraag:
a MR:
-update vacature PMR: nog geen leerkracht dit in de MR wilt. Met zicht op leerlingenaantal
komend schooljaar hebben we waarschijnlijk maar 3 PMR leden nodig.
-kippen: er is door de directie en het team besloten om te stoppen met de kippen op het
schoolplein. Graag dit door Bertie laten communiceren naar de kippenclub.
b GMR:
c OPR:
11. Sluiting
De vergadering sluit om 21.30 uur.

