
MR vergadering 26-09-2016 

Aanwezig: Geert-Jan, Rob, Mavis, Hans, Ronald, Renate 

Niet aanwezig: Tanja 
 
Opening 19:00 uur 
Rob opent de vergadering. 

Notulen vergadering 6 juni 2016 reeds goedgekeurd en gepasseerd. 

 
Ingekomen post 

Cursus MR vanuit onderwijsbond. Rob stuurt dit nog door naar de MR. 

 
Berichten van het bestuur 
Geert Jan heeft een paar punten die van belang zijn om te bespreken: 

• Jaarrekening goedgekeurd.  
• Kwaliteitsmgt systeem; Kwaliteitsnorm speciaal onderwijs specifiek voor speciaal 

onderwijs (vanuit PO raad). Interne auditors.  Veel wetten om aan te houden. Veel 
protocollen zijn er al maar een aantal nog niet. Belangrijk dat ouders betrokken 
worden bij de totstandkoming van de protocollen. Geert Jan vraagt pro actieve 
betrokkenheid van de oudergeleding. MR oudergeleding gaat hier in mee. Ieder jaar 
wordt er een schoolplan opgesteld voor de komende 4 jaar. Doelstelling is om een 
schoolplan te hebben (beleidsplan) voor de komende jaren waarin duidelijk wordt 
wat er is en wat er eventueel nog ontbreekt om invulling aan te geven. 

Advies en instemmingsverzoeken 

Voorstel schoolvakanties Fokor 2017/18:  geen opmerkingen over. Bestuur komt nog met 
officiele brief voor advies. 

 
Personeel 
- vacatures en sollicitaties, mutaties: 

WOPO: 60 jr gepasseerd kunnen gebruik maken van WOPO regeling (ww regeling met 
sollicitatieverplichting). Aantal collega’s hiervan gebruik gemaakt. 

Veel verloop geweest afgelopen jaar. Grotendeels ingevuld met nieuwe mensen.  

Nog een open vacature voor leerkracht. 

Mavis stelt voor om exit gesprekken te houden (formeel) zodat we daar als school van 
kunnen leren. Wat zijn de redenen dat mensen weggaan en kunnen we hier van leren (ook 
in het kader van de kwaliteitsslagen die we willen slaan de komende tijd). Rob checkt of dit 
in de cao genoemd staat. 

-	garantiebanen 

In de brasserie staat nu Desiree. Hierover is communicatie geweest richting de ouders.  

 
 

 



Organisatie 

7 collega’s die opgeleid worden voor interne auditors; SO beoordeelt VSO en vice versa. 
Over 2 jr kijken of we met andere school kunnen uitwisselen qua auditing. 
 

Schoolzaken 

- ouderparticipatie Parro-app 

In november ouderavond over Social Media. Dan lanceren van de app. 

Parnassis is het schoolregistratiesysteem. Parro is daaraan gekoppeld. O.a. daarom is ook de 
keuze hiervoor gemaakt. Komende tijd verder testen met de app door leerkrachten en 
ouders. 

 

MR zaken 

- vaststellen actielijst voor dit jaar met daarin evt: 

Onderwerp Actie Wie Wanneer (deadline) 
Status ontwikkeling 
functieboek 

   

Schoolgids    
Bespreking 
jaarrekening met 
penningmeester 
bestuur etc. 

   

    
 

Geert Jan en Rob gaan inventariseren wat er aan zaken ligt die in een actieplanning voor 
de MR opgenomen kunnen worden.  

 
Rondvraag 
Ronald geeft aan dat een ouder zich beklaagd heeft bij hem over de school, en 
aangegeven heeft dat er een klachtenbrief naar de MR is gestuurd. MR geleding geeft aan 
niets ontvangen te hebben. De school is inmiddels in gesprek met de ouder. 

Geert Jan vraagt hoe we de sollicitatieprocedure ervaren hebben van alle vacatures 
afgelopen jaar. Positief op gereageerd vanuit de oudergeleding. 

  

Sluiting 

Rob sluit de MR vergadering. Volgende keer 21 november. 

 

Aflopen zittingstermijn Rob juni 2017, Tanja, Mavis, Ronald en Hans juni 2018, Renate juni 2019. 
 


