
 

 

MR-vergadering     Maandag 27 juni - 20.00u  

Aanwezig: Thea, Jacqueline, Martine, Rianne, Trees en Nanneke 

 

1. Opening, vaststellen van de agenda 

Welkom!  

 

2. Vaststellen vorige notulen 

Punt 7: algemeen directeur vervangen voor bestuurder Reint Bos 

  

3. Ingekomen stukken (Post/mailberichten) 

GMR notulen en een mail w.b. vacature/sollicitatie nieuwe directeur. We kunnen hier nog geen 

antwoord op geven. We sturen een bericht naar het bestuur dat we dit bericht nu pas 

ontvangen. Team heeft dit ook nog niet ontvangen en heeft nog niet op de tekst kunnen 

“schieten” zoals was afgesproken. Tekst/inhoud, motto, logo en data aanpassen. 

 

4. Mededelingen  

Drukke tijden, rapporten, musical, formatie, directievacature. 

 

5. Formatie 

We bespreken de ontwikkelingen. Er zijn nog onzekerheden en we wachten af. 

 

6. Lesuren 

We nemen de definitieve urenberekening door. Prima, het klopt. 

 

7. Jaarplan 

Rekenen: Wereld in getallen  W.O: Faqta, Spelling is toegevoegd. 

We bespreken het stuk op de hoofdlijnen door. Complimenten, het ziet er goed uit, is duidelijk!

     

8. NPO-scan 

Doelen: criteria proces/product. Naar ouders toe delen waar we mee bezig zijn laten weten 

waar we aan werken. Op info-ouderavond bespreken. De ouders evt. via parro informeren en 

zichtbaar maken met foto’s.. 

 

9. Eindopbrengsten 

De eindopbrengsten hebben we op de studiedag met het team en intern begeleider besproken. 

Spelling viel op, Het stappenplan is duidelijk maar de kinderen moeten het wel toepassen. De 

werkhouding is hierbij belangrijk!  Begrijpend lezen is door de hele school goed gemaakt. 

 

 

 



 

 

10. Verkiezingen 

Rianne is aftredend maar stelt zich herkiesbaar. De brieven voor de verkiezing geven we de 

kinderen morgen mee. Ook via parro krijgen de ouders bericht. Kandidaten kunnen zich 

aanmelden  t/m 5 juli. Zijn er geen kandidaten dan blijft Rianne MR lid. 

11. Steven Pont.                                                                                                                                                          

i.v.m. andere prioriteiten trekken wij komend schooljaar de kar niet om een ouderavond te 

organiseren. Als de Paulusschool de ouderavond wil organiseren dan willen we wel aansluiten. 

12.Rondvraag.                                                                                                                                                                            

Thea bedankt de ouders voor de fijne samenwerking de afgelopen jaren. Ook Thea bedankt voor 

haar aanwezigheid en inzet. 

 

 

 

 


