
  

 

 
 

 

 

 

Notulen MR-vergadering 

04-02-2020 

 

Aanwezig: 

Mevrouw H. Lempers: voorzitter.  

Mevrouw C. Arnoldussen: secretaris. 

Mevrouw K. Verwoerdt: oudergeleding.  

Mevrouw C. Regtop: oudergeleding.  

Afwezig: 

Mevrouw Debora Herveille; rectrix Sintermeerten College/ De Nieuwe Thermen.  

 

1.Opening. Ouders van leerlingen huidig leerjaar 1 die zich aangemeld hebben voor MR 
uitnodigen voor de MR vergadering met het oog op uitstoom Christa volgend schooljaar.  

2. Notulen: 12-11-2019 aangepast. Punt 12 graag nog plaatsen op teamvergadering/ 
ontwikkeldag. Komt niveau instroom overeen met niveau uitstroom? 

3.Mededelingen directie. Debora is afwezig. 

4. Studiedag werkdruk/ kernwaarden. We hebben ouders geïnformeerd over de inhoud en 
werkwijze tijdens de studiedag. Hierbij stond de werkdruk centraal. Belangrijk was als startpunt  
bewustwording. Er zijn 4 belangrijke speerpunten vastgesteld: 

• Taakverdeling herzien. 

• Balans invoeren en structuur. 

• Zijn instrumenten de investering waard? 

• We bouwen op elkaars krachten. 

Er is een denktank samengesteld waarin directie en een aantal collega’s zitting nemen. Deze 
groep zal de richting gaan uitzetten waarbij belangrijk is dat we borgen wat er goed gaat en het 
door ontwikkelen van een aantal speerpunten. Waarin onderscheiden we ons, wat willen we en 
wat kunnen we? De ontwikkelingen in de denktank worden tijdens teamvergaderingen en 
ontwikkeldagen teruggekoppeld aan het team.  



 

5. Schooljaarplan 2020-2021. Dit krijgt vorm door input geleverd uit de ontwikkel- en 
studiedagen. 

6.Terugkoppeling eindgesprek inspectie. De definitieve versie is goedgekeurd door de GMR. 
We scoren hierbij een voldoende tot goed wat zeker een mooie opsteker is voor het team van 
dNT. De aandachtspunten die benoemd worden zijn opgepakt. Voor het punt veiligheid en 
pesten is er een mooi plan gemaakt door Maaike, stagiaire pedagogiek, waarmee MC’s van 
leerjaar 1 en 2 aan de slag zijn gegaan. Inventarisatie van de uitstroomanalyse is gerubriceerd, 
resultaten zijn nog niet besproken. 

7. Mededelingen ouderraad. Ouderraad krijgt een eigen mailadres om makkelijker toegankelijk 
te zijn. 

8. GMR mededelingen. Laatste bijeenkomst is niet doorgegaan bij gebrek aan agendapunten. 
Er is wel in een kleinere setting gesproken over de begroting. Het onderwerp functiemix is nog 
in behandeling. 

9.Rondvraag: Moeten er vaste momenten komen waarop SE cijfers bekend gemaakt worden? 

Afspraken: 

• Plan Maaike (pesten) ter inzage/ bespreken tijdens volgende ouderraad. 

• Aanpassen starttijd MR bijeenkomsten op kalender naar 16.00 uur. 

 

Volgende bijeenkomst: 17 februari 16.00. 

 

Met vriendelijke groeten, 

Henriette Lempers en Chantal Arnoldussen. 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 


