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Datum:  19 februari 2019 Tijd: 19.30u Locatie: JDG 

Algemeen 

Aanwezig:  Hannie Dalhuisen (voorz) 
Marieke Heikens 
Peter Fiechter  
Ellen Silvertand (penningmeester) 
Hendrik Metselaar 
Stephanie Kervezee 
Bastiaan Korving  
Amy Spaans 
Mariska Schrage 
Ellen de Boer (notulen) 
Bertus Janssens (Directie) 
Femke Privé (Directie) 
 
 

 

                                      

 
 

   
Notulen nummer 
Datum volgende vergadering: 

1819_5 
26 maart, 19.30 uur Jacob de Graefflaan 

 

Agenda  

1 Opening & Notulen 
2 
3 
4 
5 

Mededelingen Directie 
Update nieuwbouw 
Schoolondersteuningsplan (vragen stellen door de MR) 
Begroting (vragen stellen door de MR) 

6 Hoornsmodel  
7 Protocol hoogbegaafden (vragen stellen door MR) 
8 
9 
10 
11  

Staking 15 maart, update 
Werkverdelingsplan, toelichting door Femke 
WVTTK: tijdelijke opvolging Hendrik/ terugkoppeling sessies met ouders 
Rondvraag 

1 Opening & Notulen 

Notulen vorige vergadering zijn goedgekeurd. 
Een ingekomen brief wordt besproken. 
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2. Mededelingen Directie 

Bertus heeft een nieuwe baan en zal onze school m.i.v. 1 maart 2019 verlaten. De 
MR bedankt hem voor zijn inzet en input de afgelopen jaren. 
 
Na de voorjaarsvakantie wordt er gestart met het opstellen van een vacature. Zodra 
deze is opgesteld wordt deze in het team besproken. Het is de bedoeling dat er van 
beide locaties een leerkracht met Femke en één MT lid in de commissie komt.  
 
Mariska neemt zolang een aantal taken over die voorheen door Bertus gedaan 
werden. 
 

 

3. Update nieuwbouw 

- Planning die door Sonja is gestuurd wordt toegelicht door Femke. 
- We wachten nog steeds op antwoorden 
-Wissellocatie: de wissellocaties zijn beperkt. We hebben er geen invloed op, de 
gemeente beslist. Ga je niet akkoord, dan ben je je wissellocatie kwijt. 
-Stokroosstraat is niet beschikbaar. 
 
-Definitief ontwerp: we missen het materiaal. En wanneer is het DO af? 
 

 

4 Schoolondersteuningsprofiel 

Het schoolondersteuningsprofiel is een wettelijk verplicht document voor elke school. Een 
SOP wordt door het schoolteam opgesteld en het schoolteam beschrijft in het profiel op 
welke manier de school passend onderwijs realiseert.  
 
MR heeft adviesrecht op dit document. 
Blz 16: aanvulling: protocol meerbegaafdheid vermelden 
MSI: twee wekelijks bijgewerkt i.p.v .wekelijks 
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5. Begroting 

OLP: onderwijsleerpakket 
Algemene reserve: deze bedragen zijn deels bestemd voor de nieuwbouw JDG. 
 
Ellen S. zoekt nog eea uit. 

6.  Hoornsmodel 

Het Hoornse Model is een model voor de invulling van lesuren verdeeld over de gehele periode van 
een leerling op de basisschool. Op dit moment is er een verschil tussen de lesuren van de kinderen in 
de onderbouw en de bovenbouw. De school kijkt of het Hoornse Model geschikt is voor de Annie, 
waarbij de lesuren van de onderbouw en bovenbouw gelijk worden. 
Aan alle leerkrachten is gevraagd om een enquête in te vullen. Na de voorjaarsvakantie worden de 
resultaten gedeeld met het team en daarna zal dit terugkomen in de komende MR. 
Rond de meivakantie wil school dit punt rond hebben. Belangrijk om als MR alvast voorwerk te doen. 
Hoe vliegen we dit aan? 

7. Protocol hoogbegaafden 

Dit document wordt gedeeld in de MR ter kennisgeving. Heeft de MR nog tips/opmerkingen/ 
vragen? 
 
Vragen en opmerkingen: 
- Class for the gifted: niet opgenomen in dit document. Waarom niet? Het is geen onderdeel 

van het lesprogramma. Voorstel: Beter om te formuleren dat er contacten zijn met externe  
partijen. Femke en Stephanie gaan hier naar kijken. 

-Duidelijkheid tussen hoogbegaafden en hoogscorenden 
-Onderzocht meerbegaafd vermelden i.p.v meerbegaafd 
-Signaleringslijsten zijn er→ worden die gebruikt? 
 

 

 

 

 

 

8 Update staking 

De school is dicht 15 maart. Groot deel van het team gaat staken en de leerkrachten die niet staken 
worden op school verwacht. 
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9. werkverdelingsplan 

Femke maakt met de P-geleding een aparte afspraak, alleen de p-geleding heeft hier 
adviesrecht of instemmingsrecht op heeft. Dit moet nagekeken worden.  
 
 
 
10. WVTTK 

- Inhoud oudergesprekken → structuur van de gesprekken en de inhoud. In verwachtingen 
toelichten 
Femke reageert: gesprekkenstructuur en de rapporten zijn momenteel aan verandering 
onderhevig. Komt binnenkort ook terug in het team. 
 
-Sessies schoolplan over missie en visie met ouders: Femke vertelt over de opkomst op 
beide locaties. Volgende vergadering gaan we hier meer inhoudelijk op door. 
 
-Bijeenkomst nieuwe kleuterouders→ fijne sfeer. Ook hier gaan we volgende vergadering op 
door.  
 
11. Rondvraag  

Is er zicht op de rekening van de MR? Hannie en Daniëlle zijn bezig om e.e.a. over te 
dragen. 
 
 
 
Actielijst: 
- Hannie: voorwerk doen ivm Hoornsmodel 
- Hannie: rekening MR met Danielle omzetten 
- Ellen S: begroting doorspitten en opmerkingen doorgeven 
- Femke en Stephanie: protocol meerbegaafdheid evt aanpassingen aanbrengen 
- P-geleding en Femke: werkverdelingsplan bespreken. En nakijken of de PMR 

Instemmingsrecht heeft of adviesrecht. 
-  
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