
Notulen MR overleg  
  
  
Maandag 4 februari 2018  
Aanvang:  20.00 uur, locatie Kanunnikensven  
Notulant: Maike   
Aanwezig: Denise, Mark, Daniële, Conny, Jacky, Eric 
 

1. Opening: Mark opent de vergadering als nieuwe voorzitter. 
  

2. Vaststellen agenda  en notulen vorige vergadering 
Mededelingen vanuit de GMR 

  
3. Mededelingen directie  
Denise:  
-Er is een collega in verwachting, halverwege juni zal zij met verlof gaan. 
-Éen collega gaat aan het einde van het schooljaar stoppen met werken. 
-Één collega heeft afscheid genomen. 
-Studiedag gehad rondom kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur, fijne dag, er is hard gewerkt. 
-Onderwijs inspectie: Bestuurlijk toezicht bezoekt SKPO. Wellicht kan de inspectie onze school 
komen bezoeken. Denise heeft aangegeven dat zij welkom zijn bij ons op school. 
-Financiën: 13.000 euro subsidie W&T ontvangen vanuit gemeente. Talentgroep W&T heeft 
uitgezocht / aangegeven welke materialen hiervan kunnen worden aangeschaft.  
-Vertelpunt van minister Slob in het kader van Passend Onderwijs: dit is gedeeld binnen het team 
en onder ouders. Dit om Passend Onderwijs te kunnen evalueren om knelpunten en 
succeservaringen delen. Voor meer info zie Kamerbrief minister Slob. 
-15 maart is er weer een staking aangekondigd SKPO. 
Mededelingen vanuit de GMR: 
Maike heeft haar eerste GMR bijgewoond en van de notulen kort samengevat mn bestuurlijke 
visitatie is toegelicht (zie notulen GMR). 

  
4. Schoolplan 2019-2023 
Denise heeft uitstel aangevraagd voor het nieuwe schoolplan omdat er nog geen duidelijke visie 
is op SBO / SO binnen SKPO. Dit uitstel is toegekend. Er wordt uiteraard wel een nieuw jaarplan 
geschreven om onze (mooie) ontwikkelingen gedegen voort te kunnen zetten.   

  
5. GMR vakantierooster. Maike deelt uit en licht toe hoe GMR tot besluit is gekomen in de 
vergadering van 12-12-2018. 
Denise communiceert in de volgende nieuwsbrief met ouders wanneer de vakanties voor 
komend schooljaar gepland staan. De studiedagen worden op een ander moment gepland en 
gecommuniceerd.  

 
 
Erik neemt afscheid van de MR en verlaat de vergadering. 
 

  



6. Factsheet reis van Brandaan 
Denise deelt data ten behoeve van strategisch beleid uit en licht toe. Deze gaat vergeleken 
worden met andere SBO-scholen. Denise vraagt of er vanuit de MR nog aanvullingen zijn. 
Daniëlle stelt voor om iets van de ondersteuningsbehoefte, die wij bieden op school, toe te 
voegen aan dit strategisch beleid. Hoeveel (extra) tijd besteden wij aan leerlingen?  
Conny stelt voor om de opbrengsten te visualiseren. Heeft het kind zich ontwikkelt volgens OPP? 
Denise gaat deze voorstellen meenemen en bekijken.  
  
7. Beleidsdocument: Maat reis van Brandaan. 
Denise deelt uit en vraagt om mee te denken en te reageren vanuit het personeel en vanuit de 
ouders.  
Reacties: duidelijk document, dit document is niet bedoelt om te beoordelen. Dit document is 
bedoelt om een maat te stellen en te kunnen praten met elkaar, het geeft duidelijk de 
verwachtingen voor het onderwijzend personeel. Met als uiteindelijke doel: dat wat we doen 
goed is voor de kinderen.   
Denise maakt dit document af, overlegt met stuurteam, en legt voor aan het team. 

  
8. Lestijdenonderzoek  
Lestijdenonderzoekclub: Jacky, Mark, Daniëlle en Maike hebben vorige MR-vergadering 
aangegeven om hieraan deel te willen nemen. Vanuit het teamoverleg is aangevuld met Anouk 
en Helma. Maandag 25 februari zullen zijnom 15.15u bijeenkomen, met als doel: Hoe gaan we 
het onderzoek starten bij ouders en teamleden? Graag van te voren over nadenken. 

  
9. Rondvraag 
-Houden we de MR-vergaderingen op maandagavond 20.00u?  
We spreken af dat de vergaderingen voortaan starten om 19.30u en streven naar een eindtijd 
van 21.00u. Documenten die doorgelezen dienen te worden, worden eerder verstuurd om tijd te 
kunnen winnen.  
-Jacky geeft aan dat ze info heeft ontvangen voor een cursus MR. Aangegeven wordt dat er ook 
vanuit SKPO een cursus wordt aangeboden. Mark zou graag deel willen nemen aan een MR-
cursus. Maike gaat informeren bij SKPO wanneer deze cursus plaats zal vinden. 
-Maike vraagt of de vergadering van 17-06-2019 verzet kan worden omdat op deze avond ook 
een GMR plaatsvindt. Gezien de planning einde schooljaar wordt besloten dat Maike aansluit bij 
de GMR en de MR vergadering ook op deze datum doorgaat en Maike hier dus niet bij aanwezig 
zal zijn.  
 

 


