
 

 

Notulen MR 
Locatie:  De Biezen 

Datum:  3-2-2020 

Aanwezigen:  Suzanne, Guuske, Jessica, Irene  

Tijd:  19.30 uur 

Notulist: Janice 

 

I. Opening 

II. Notulen ter goedkeuring  

   Notulen van de vorige keer goedgekeurd. Worden op de site 

gezet 

III. Notulen GMR 

Geen notulen aangeleverd 

IV. Mail/post 

Geen post 

V. Agenda punten 

a) Schoolveiligheidsplan: Er staat ook ARBO, dit halen we 

nu uit elkaar, dit komt later apart terug op de agenda. 

Wij hebben een digitaal veiligheidsplan. Er wordt 

opgemerkt, dat de strekking van het plan vrij algemeen 

is.  O.a. kwam aan bod: schoolreisje, kanjertraining, hoe 

ga je om met social media, kwaliteitskaart.  

b) Professionalisering (individueel)  

Teamleden maken gebruik van verschillende vormen 

van professionalisering: Netwerk bezoeken, persoonlijke 

ontwikkeling, cursussen die gericht zijn op spelend leren, 

BOUW (dyslexie programma), hoogbegaafdheid, 

training: Trainer en ICT. Jessica heeft haar opleiding 

afgerond. Teamleden hebben behoefte aan: 

duidelijkheid (waar ligt onze focus), willen ook 

meedenken en dat hun verwachting van de scholing 

ook aansluit. KPOA studiedag (16 januari 2020): 

Ochtend programma op school: kanjertraining 

 



 

vertrouwensoefening, onderwijs aan meer- en 

hoogbegaafde leerlingen. Middagprogramma op 

locatie KPOA breed: lunch, keynote speaker en 

workshops. Er werd daar soms bij aangegeven meer 

behoefte aan ‘inhoudelijke’ invulling te hebben. De 

invulling van de workshops vond werd door enkelen als 

matig ervaren, ook enthousiaste reacties. 

c) Overplaatsingsbeleid 

Dit schooljaar niet aan de orde. 

d) Begroting OV 

Deze heeft Jessica nog niet. Graag voor de volgende 

vergadering in willen zien, dit is aan Ingeborg 

gevraagd. 

VI. Overige mededelingen 

Tussenevaluatie tevredenheidsonderzoek: Dit is nog niet 

afgenomen, wordt half maart gedaan. 

Stakingsactie was een groot succes, via krant en radio etc. 

Veel scholieren gaven les die op het punt staan een keuze te 

maken na de middelbare school. Veel positieve reacties. 

VII. Rondvraag 

De volgende MR vergadering wordt verschoven naar 30 

maart 2020 

De KPOA krijgt inspectie bezoek. Er worden 7 scholen 

bezocht.  

Er wordt opgemerkt dat bij de sinterklaasviering dit jaar de 

‘zwarte pieten’ erg zwart waren, kan dit anders?   

VIII. Sluiting 

 


