
 
 

Christelijke basisschool 

De Postiljon 
 
Notulen MR vergadering 16 oktober 2018, 19.30 uur 
Aanwezig: Xiomara Nap, Viola Bex, Jeannette de Ronden, Paul Arends, Johan Kruger, Anja 
Veenhof en Rachel de Graaf  

 

Met directie: 

1. Opening, vaststellen agenda 

2. Mededelingen 

a. Huisvesting 15 okt. jl is er een gesprek geweest met externen over de 
huisvesting van de Postiljon in de toekomst. Er is e.e.a. op papier gezet 
tijdens de brainstorm sessie. Bart en Jeannette gaan 18 okt. met alle 
ideeën naar de gemeente om te laten zien welke wensen er zijn. 

b. Veranderplannen/jaarplan 2018-2019 Jeannette licht het één en ander 
toe uit dit document. We kijken naar kansen en bedreigingen en lopen de 
rest van het stuk met elkaar door. 

c. Begroting MR/School (voorzet) Wij hebben als MR geen echte begroting. 
Het budget ligt bij Jeannette. De scholing en literatuur / lectuur worden 
daaruit betaald. In nov. zal Jeannette weer gaan nadenken over de 
begroting voor volgend jaar voor de school. Mochten we nog iets 
bedenken dan mogen we het melden bij Jeannette.  

d. Inspectie De stichting krijgt het normale vierjaarlijkse onderzoek van de 
inspectie en na het gesprek met de bestuurder wordt er gekozen welke 
scholen bezocht worden. 

 
e. 1 oktober leerlingentelling 176 leerlingen. Dat is minder dan vorig jaar. Er 

zijn kinderen verhuisd, naar het S(B)O gegaan of er is voor een andere 
school gekozen  
 

f. Begroting en jaarrekening OC Wij hebben als MR ingestemd via de mail. 
 

g. Scholingsplan team Als team proberen we met scholing zoveel mogelijk 
aan te sluiten op de (verander) plannen van de school.  Dit jaar doen we 
als team de scholing die aansluit op IPC en we volgen een cursus 
klassenkracht. Die laatste gaat over soc. emotionele ontwikkeling van 
kinderen en hoe je je klas in zijn kracht kunt zetten. 
 



 
 

h. Personeel Wendy gaat minder werken; per 1 nov. stopt ze met de 
maandag in groep 4. Fanouritza (startbekwame student) gaat dat 
voorlopig opvangen in groep 4. Janneke is met zwangerschapsverlof 
gegaan en heeft ouderschapsverlof opgenomen voor de rest van het 
schooljaar. Suzanne voert het zwangerschapsverlof uit voor één dag  en 
Robert Filippo gaat de andere dag opvullen.  
 

i. Speeltoestel Is goedgekeurd door de TUV. 

j. IPC Alle groepen zijn inmiddels gestart met de eerste Unit van dit 
schooljaar. Tijdens de volgende training gaan we met de coach kijken naar: 
Het opstellen van kinddoelen, AVL ‘s (kindgesprekken voeren) en 
rapportfolio ‘s. Verder zijn we bezig met het kiezen van schoolreisjes in 
combinatie met IPC. Deze schoolreisjes zullen niet elk jaar gelinkt gaan 
worden aan IPC. 

k. Besteden werkdruk gelden 30 Okt is er een GMR vergadering Jelle de Boer 
en Johan gaan er naar toe. Het zal dan oa gaan over werkdruk verlichting. 
 

3. Actiepunten vorige vergadering Deze nemen we met elkaar door. 

4. Afspraak foto MR (AVG toestemming) 16/10/18 We mailen onze toestemming 

naar Paul. 

5. Vaststellen MR jaarplan 2018-2019 definitief Er zijn wat kleine aanpassing 

doorgevoerd.  

Zonder directie: 

6. Communicatie per mail (beslissingen) Als er beslissingen via de mail genomen 
moeten worden is daar 1 week de tijd voor. Paul zal er een datum bij zetten. We 
nemen deze beslissing, om te voorkomen dat we herinneringen blijven sturen 
naar elkaar. NB Je stem vervalt na 1 week.  

7. Communicatie MR directeur en de MR-GMR Jelle de Boer wil weten hoe de 
communicatie loopt tussen de MR en de directeur.  En tussen de MR en de GMR. 
We vinden het tot nu toe goed lopen. Paul probeert 30 okt. ook aan te sluiten bij 
deze GMR vergadering. Johan laat weten waar het is.  

8. Punten voor de GMR We wachten even af. Maar mocht er iets zijn mail het door 
naar Paul. 

9. Scholing MR leden Dat gebeurt 6/11/18 



 
 

10. Speerpunten MR vaststellen definitief We halen Sinterklaas en leerlingenaantal 
van de lijst. Deze punten zijn op het moment niet relevant meer om het 
regelmatig over te hebben.  

11. Wvttk Viola heeft een vraag nav de AVG: Tot nu toe is er nog geen klassenlijst 
verstrekt door school. Mocht deze lijst niet verstrekt worden, dan moet dit 
misschien naar de ouders gecommuniceerd worden. In nieuwsbrief 4 van 18 okt. 
j.l. heeft uitleg gestaan over dit onderwerp. 

MR speerpunten 2018-2019  

a. IPC 

b. Huisvesting 

c. Social media 

d. AVG 
 


