
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

MR Vergadering – notulen definitief 

 

Datum:  14-06-2022 

Tijd:   19:30 uur 

Locatie:  MDE, Teams 

Aanwezig: MM, SR, KB, HH, AS 

Notulist:  KB 

Bijlagen:  

- Concept notulen 15 maart.docx 

- Professioneel Statuut obs De Catamaran 2022-2023 versie 2022-05-22.docx 

- DEF rapportage OBS de Catamaran 25-05-2022 Audit 14-04-2022.pdf 

 
1. Opening 

 
2. Goedkeuring  notulen 15 maart 2022 

De notulen worden goedgekeurd. 
n.a.v. de notulen: 
- update medewerker tevredenheid onderzoek, deze wordt na de zomervakantie 
afgenomen. 
- MM heeft al wat rapporten ingezien van andere scholen. Hij vraagt zich af of het ook 
mogelijk is een doorgaande lijn te laten zien wat betreft werkhouding en sociaal gedrag. 
 

3. Update GMR  
Update en communicatie van de GMR: 
De GMR heeft vacatures voor 3 leden voor de oudergeleding en 1 lid voor de 
personeelsgeleding. De Catamaran heeft met RR al een lid in de GMR. 

 

4. Schriftelijke en mondelinge rapportages/ gesprekken naar ouders 

MR stemt in met het voorstel om vanaf volgend schooljaar de volgende cyclus te 

hanteren: 

* September: informatieavond in alle groepen over het komende schooljaar; 

* November: gesprekken met ouders, met ruimte voor ouders om over hun kind te 

vertellen; 

* februari: schriftelijke rapportage in ontwikkelingsmap mee naar huis + rapport 

gesprek; 

* juni/juli: de schriftelijke rapportage gaat mee naar huis op de een na laatste vrijdag 

voor de zomervakantie. Eindgesprek op verzoek van ouders of leerkracht. 

 

Dit schooljaar staat in de planning dat de ontwikkelingsmap de laatste schooldag voor 

de zomervakantie meegaat. We bespreken in het team of dit enkele dagen eerder kan. 
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5. Update formatieplan  

HH geeft een update van de stand van zaken.  

De MR heeft volgend schooljaar een vacature voor een personeelslid. 

 

6. Voorstel informele afsluiting OR/MR/Team 

Dit zal plaatsvinden op donderdag 30 juni om 15:00 uur. 

Er zal afscheid genomen worden van enkele OR-, MR- en Teamleden. 

De MR neemt het besluit om vanaf nu leden die afscheid nemen te bedanken met een 

cadeaubon met een vast bedrag. (zie besluitenlijst) 

 

7. NPO gelden Blick-breed   

De evaluatie van de besteding van de Blick-brede NPO gelden vindt pas plaats na de 

zomervakantie. Qua planning en afspraken loopt dit niet zoals zou moeten. MM stuurt 

namens de MR een mail naar het bestuur wat betreft het niet houden aan eerder 

gemaakte afspraken. 

 

8. Project ‘Inzicht in resultaten Parnassys’ (zicht op ontwikkeling voor ouders) 

(vervolg van punt 4) Vanaf volgend schooljaar worden de Cito LVS toetsen vervangen 

voor een 4.0 versie. Deze toetsen kunnen digitaal afgenomen worden. Het is afwachten 

hoe dan de doorgaande lijn wordt aangegeven. Dit kan gevolgen hebben voor het 

inzicht in de resultaten naar ouders. 

 

9. (Overige) punten directie  

- Professioneel statuut (Professioneel Statuut obs De Catamaran 2022-2023 versie 

2022-05-22.docx) is namens de PMR getekend door AS. 

- Kansklas: na de herfstvakantie start Blick met een kansklas voor de bovenbouw 

leerlingen die meer behoefte hebben om “handelend actief” te zijn. Meer info 

volgt. 

- Resultaten Audit (DEF rapportage OBS de Catamaran 25-05-2022 Audit 14-04-

2022.pdf)  

De resultaten van deze Audit worden nog met het team besproken. De rol van het 

Audit team is niet alleen signaleren, maar ook hulp bieden bij ontwikkeling. De MR 

zal de vervolgstappen van deze Audit meenemen in het jaarplan. 

 
10. Input voor Flessenpost  

 
11. Rondvraag  

Hygiëne: Er zijn zorgen over de schoonmaak en hygiëne  op school. Dit wordt een 
agendapunt op de eerste vergadering na de zomervakantie. 

 
12. Post   

Geen inkomende post. 
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                     Actielijst 

Wie Wat Wanneer 

MM, HH en SR Verzamelen van Rapporten van andere 
scholen als voorbeeld. 

Schooljaar 
2022-2023 

MM en HH Jaarplanning van de MR bekijken Voor einde 
schooljaar 

MM Indeling vergadering naar thema inrichten Voor einde 
schooljaar 

MM Punt hygiëne op agenda Eerst volgende 
vergadering 

MM Zet  agendapunt Audit in jaarplan Schooljaar 
2022-2023 

MM Schrijft conceptmail namens de MR aan het 
bestuur wat betreft het niet nakomen van de 
afspraken over de NPO gelden 

Voor 24 juni 

 

              Besluitenlijst 

Datum Besluit 

05-10-2021 Aan het einde van elk schooljaar gaat er een brief naar ouders of zij 
nog deelname van hun kind wensen aan het godsdienstonderwijs in 
het nieuwe schooljaar. 

14-11-2021 We sluiten de notulen van de MR vergadering af met een 
besluitenlijst. 

14-11-2021 We gebruiken de WhatsApp groep MR alleen indien nodig.  

14-06-2022 We schenken leden bij afscheid een cadeaubon: 
OR leden: t.w.v. €10,- 
Team- en MR leden t.w.v. €25,- 

 

 
 

 


