
Notulen medezeggenschapsraad 
Dinsdag 22-6-2021 

Notulist: Leonie Glasbeek 

Aanvang: 18.30 uur 

Locatie: KWA-teamkamer 

Nr.  Tijd Onderwerp Bijlagen  I/A1 
1 18.30 Welkom:  

Inger Huls stelt zichzelf voor, daarna de anderen.  
 

  

2 18.40 Geen opmerking naar aanleiding van de notulen van de vorige 
vergadering.  

  

3 18.45 Geen nieuws vanuit de OR en de GMR.   
4 18.50 Walter gaat het jaarverslag maken. Het notuleren laten we rouleren 

onder het personeel. 
  

5 18.50 Voorbereiding directie hebben wij overgeslagen. Directie was aanwezig 
bij de vergadering. 

  

6 18.55 • Team: De formatie is bijna rond, Bert blikt terug op een roerig 
schooljaar. 

• Formatieplan: Het formatieplan is besproken. Er komen dit jaar geen 
combinatiegroepen.  Bert bespreekt een aantal zaken over het 
werkverdelingsplan. Hij legt ook uit wat de leerteams binnen de 
school doen. Het aangepaste werkverdelingsplan wordt zo snel 
mogelijk gestuurd naar het personeel.  

• Situatie Ichtusschool: Er is geen toe- en instroom van de 
Ichtusschool.  

• NPO-kaart: Deze is met het team en de IB nagelopen. Vind de MR 
dit goed besteed? 
Schoolscan: Is gemaakt, in beeld zijn nu de zwakke en de 
zorgleerlingen. Het is een feitelijk overzicht, de MR kan er in 
meekijken. De school populatie staat nu goed in beeld.  
Categorie A gaat niet door, misschien volgend jaar.  

• KW-Academy: Marleen geeft het advies om het intakegesprek met 
ouder en kind te doen. Ook is het goed om in het doel van deze 
academy te omschrijven dat het gaat om het bijwerken van de 
leerstof.  

• Cursus Nt2: De kosten voor deze cursus zou goed zijn om met 
andere scholen te bundelen zodat de kosten hierdoor gedrukt 
worden. Ook goed om is te kijken naar wat het kost om een 
thuisaccount van Logo 3000 aan te schaffen.  

• Ouderbetrokkenheid: Vraag kwam naar voren of de leerlingen bij de 
rapportbespreking aanwezig kunnen zijn.  

• Inspectiebezoek: Zal waarschijnlijk in september plaatsvinden. 
Inbreng van de MR oudergeleding wordt hierbij verwacht.  

• Jaarplan: Het jaarplan is nog niet ontvangen, is bijna klaar. Het 
wordt zo snel mogelijk doorgestuurd.  

  

 
1 I= Instemmingbevoegdheid, A= Adviesbevoegdheid 



• Leerresultaten CITO: Nog te vroeg voor een reactie.  
• Oudertevredenheidsenquête: Tevreden over resultaten. Zowel de 

leerlingen als de ouders. Er zitten zelfs soms goede tips tussen.  
 

7 21.00 Geen vraag aan de directie   
8 21.00 Rondvraag:  

Walter: Wij moeten de data voor de vergaderingen voor het nieuwe 
schooljaar plannen.  Kirsten verzameld de data van de GMR 
vergaderingen en maakt een goede koppeling met de MR vergadering.  
Robbie: Vraag van Robbie om zijn account uit LEV te verwijderen.  

  

 

Planning vergaderingen MR voor schooljaar 2021-2022:  
5 oktober 
7 december  
25 januari  
22 maart  
17 mei 
21 of 28 juni? 


