
 Notulen zie onder deze agenda 

Agenda Mr-vergadering Jacobuschool  

Datum: Donderdag 31 okt. om 19.30 

Plaats: op de Jacobusschool (teamkamer)  

 

1. Welkom aan de nieuwe leden, korte kennismaking 

 

2. Ingekomen stukken, en eventueel verslag van Ilse over de GMR-avond. 

 

3. Functieverdeling (voorzitter, secretaris en/of notulant). Planning vergaderdata dit 

schooljaar.  

 

4. Schoolplan, schoolgids 

 

5. Brief gemeente betreffende leerlinggroei in relatie tot ruimtebehoefte 

 

6. Jaarverslag afgelopen jaar. 

 

7. Rondvraag 

 

 

Notulen MR vergadering 

 

 

Aanwezig: Ilse, Linda, Loes, Harrie, Jaimy 

Afwezig: Anke, Jeroen 

 

 

2. Verslag van Ilse over de GMR-avond 

 

Vanuit de academie wordt een activiteitenplan geadviseerd om als MR uit te voeren. Dit is iets 

anders dan een jaarplanning. 

Een tip vanuit hen was om tijdens de vergadering eerst met de MR onderwerpen te bespreken, 

daarna kan eventueel de directeur aansluiten om dergelijke onderwerpen te bespreken. 

De academie kan ondersteuning bieden aan de MR om een activiteitenplan op te stellen. Karin van 

de Ven zou ons eventueel hierbij kunnen helpen. 

Medezeggenschapsregelenment moet er zijn.  

 

3. Functieverdeling 

Voorzitter: Ilse  

Secretaris: Loes 

Notulant: om toerbeurten door de andere geledingen  

 



 

4. Schoolplan, schoolgids 

 

Schoolplan: 

Opmerking: blz. 5 kopje bedreigingen: hier staat kritisch ouders, is dat een bedreiging of kans? 

Antwoord: Zeker een kans, Harrie past dit aan.  

 

Schoolgids: 

 

Opmerking: Wat gaat er gebeuren met het speelplein en op welk termijn? 

Antwoord: Begin november zit de werkgroep speelplein bij elkaar.  

Communicatie met ouders loopt wanneer er concrete plannen zijn.  

Harrie voegt nog toe: start schooljaar 2019-2020 

 

Opmerking: Mag vanuit de oudergeleding actief gevraagd worden naar sponsoring? 

Antwoord: Nee.  

 

Opmerking: Natte gym is nog de vraag of deze door kan gaan  

Antwoord: Op dit moment zijn er niet genoeg zweminstructeurs die natte gym kunnen geven. Hier 

wordt nog naar gezocht.  

Opmerking: Komt er ook vanuit school een social media training of aandacht hiervoor? 

Antwoord: nee.  

5. Brief gemeente leerlinggroei 

Gemeente heeft ingestemd om een nieuwe leerlingprognose te laten maken door Pronexus. Echter 

door de methodiek van Pronexus, laten zij de leerlinggroei niet goed zien en hier zijn wij het niet 

mee eens. Er is een brief gestuurd naar de wethouder Onderwijs over deze ontevredenheid. Er is al 

contact geweest maar nog niet met het gewenste resultaat.  

 

6. Jaarverslag afgelopen jaar 

 

7.Rondvraag  

x 

Actiepunten: 

• Loes vraagt/nodigt Karin uit voor een uitleg over een activiteitenplan en een 

medezeggenschapsregelement  

• Harrie stuurt het strategisch beleidsplan van Kempenkind naar de MR-geledingen voor de 

volgende vergadering.  

• Harrie stuurt de legenda van de schoolplan afkortingen toe.  

• Bij het team even navragen hoe de Kangaroewedstrijd in elkaar zit qua beloningen. Ook de 

individuele beloningen. Dit is een vraag vanuit de oudergeleding MR.  



• Voorstel: overleg activiteitenplan met MR-geledingen woensdag 11 december 14.00uur.  

Volgende vergaderingen: 

 

Dinsdag 7 januari 19.30 uur  

Woensdag 12 februari 19.30u  


