
Notulen MR 28 januari 2019 

Aanwezig: Kariene, Chantal, Jeroen, Jan en Ingrid 

Afwezig: Richard en Mark 

 

Notulen: Ingrid  

• Mededelingen:  

Garagebox is stuk.  

De Beiaard gaat meedoen aan de staking op 15 maart. 

Jeroen moet onder ouders kandidaten werven voor de vacature van voorzitter GMR. Zonder 

tegenkandidaat blijft Rogier de Jonge voorzitter (hij is nu interim voorzitter).  

Nieuwsbrief Da Vinci Taken is verstuurd naar ouders met kinderen die deze taken doen. 

Nieuwsbrief wordt door Jeroen naar MR gestuurd zodat de MR kan beoordelen of de 

nieuwsbrief ook voor andere ouders interessant is. 

 

• Vorig verslag; helder.  

WMKPO; Ontbreken goede natuur- en techniekmethode. Chantal geeft aan dat er een goede 

methode is. Waar komt het misverstand vandaan dat er geen goede methode is? 

 

• AVG 

Er is een extern iemand aangenomen om zich hier mee bezig te houden. Er is beleid 

geformuleerd op de site van SOZKO.  

Alle ter zake doende partijen hebben de correspondentie ten aanzien van AVG ontvangen en 

ingevuld geretourneerd. Intern komt er een voorlichtingsbijeenkomst (april/mei). Tijdens die 

bijeenkomst zal het o.a. gaan over: Wat te doen bij een datalek? Ouders van bestaande 

leerlingen moeten een toestemmingsbrief krijgen. Leraren mogen niet in de Whatsapp groep 

van de ouders. Waar plaats je als leerkracht foto’s? Enzovoort. 

 

• Begroting: Er is onvoldoende inzicht in de inkomstenkant. Hier moet nog meer duidelijkheid 

over komen. 

 

• Herstelopdracht Inspectie Kwaliteitskalender: Op stichtingsniveau moet er aangetoond 

worden dat er een werkend kwaliteitssysteem is. Hiervoor wordt een kwaliteitskalender 

opgesteld door de directeuren van de stichting. Alle onderwerpen die daarop staan moeten 

terugkomen in het boven-schools overleg.   

 

• Enquête: In de volgende MR vergadering maken we een selectie van vragen op basis van de 

oude enquête. Jeroen stuur de MR leden de oude vragen toe zodat deze doorgelezen kunnen 

worden voor de volgende vergadering.  

 

• Planning MR vergaderingen, zelfde tijd 19.30: 

Maandag 18 maart (Mark notuleert). Op de agenda komt het werkverdelingsplan. MR moet 

daar goedkeuring aan verlenen. 

Maandag 6 mei 

Maandag 1 juli 

 



• Rondvraag: Er zijn geen MR notulen op de site te vinden vanaf juli 2018. Wie stuurt deze 

notulen naar Erick zodat hij deze op de site kan zetten? Daar zorgt Richard voor. 

 

• Actiepunten: 

Jeroen: Kandidaten werven vacature voorzitter.  

Nieuwsbrief Da Vinci taken naar MR sturen.  

Voorlichtingsbijeenkomst AVG team plannen.  

Duidelijkheid begroting verkrijgen.  

Ouderenquête naar MR leden sturen. 

Garagebox bespreken met Erick. 

 Richard : Notulen schooljaar 2018-2019 en reglementen naar Erick sturen om te plaatsen op 

website. 

 

 

 

 


