
Notulen MR vergadering 

Datum : Maandag 1 april 2019  
Aanvang : 20.00 uur, locatie Kanunnikensven 1 te Eindhoven  
Aanwezig: Conny, Daniëlle, Denise, Jacky, Maike en Mark.  

Voorzitter : Mark  
Notulant : Jacky  
 
1. Opening 
 
2. Vaststellen agenda en notulen vorige vergadering  
De agenda is vastgesteld en de notulen van de vorige vergadering zijn goedgekeurd.  
 
3. Mededelingen directie  

• We gaan starten met de formatie voor volgend schooljaar. Een aantal collega’s 
nemen afscheid. Een fulltime collega is aangenomen.  

• We hebben gestaakt. De school was dicht. De helft van de SKPO-scholen was dicht 
op 15 maart. 

• Denise is gestart met de opleiding ‘Positionering en schoolmarketing’. De opleiding 
heeft haar veel energie gegeven en ideeën gebracht, waarmee ze aan de slag wil 
gaan. 

 
4. Terugkoppeling GMR 
De volgende punten zijn besproken: 

• De Raad van Toezicht heeft de vacature voor de functie van bestuursvoorzitter van 
SKPO toegelicht. Het streven is om aan het begin van het nieuwe schooljaar een 
nieuwe bestuurder te benoemen. 

• Terugkoppeling inspectie. Eindgesprek moet nog plaatsvinden. 

• Duurzame inzetbaarheid en verzuim 
 
5. Gesprekscyclus / Ontwikkelgesprekken 
Denise heeft met alle collega's een ontwikkelgesprek gehad. Collega's mochten zelf het 
gesprek vormgeven. In alle gesprekken is de focus gelegd op 'leren'. Het is geen 
beoordelingsgesprek. We hebben ‘een maat’ aangegeven waaraan de leerkrachten op onze 
school moeten voldoen. Door verschillende observatiemomenten en gesprekken hebben de 
leerkrachten zicht op hun eigen ontwikkeling. 
 
6. Lestijden onderzoek  
Er zijn vijf modellen besproken. Er is gesproken over lestijd/pauzetijd, het totaal aantal uren 
per jaar en mogelijke studiedagen. De vragenlijst die de ouders mogen invullen, om hun 
voorkeur aan te geven is besproken en wordt aangepast. 
 
7. Formatie 2019 – 2020  
 Formatie wordt opgepakt. 
 
8. Schoolgids 2019 – 2020 aftrap  
We kiezen voor een schoolgids ‘light'. De schoolgids wordt kort en bondig. 
 
9. Nieuwe onderwerpen voor in de MR-vergadering  
- 
 



10. Rondvraag  

• Danielle heeft een ouder benaderd om deel te nemen aan de MR.  

• De volgende MR-vergadering is op 20 mei i.p.v. 17 juni.  


