
Notulen MR vergadering 
Datum: woensdag 10 april  
Plaats: personeelskamer  
Tijd: 20.00 – 21.05 uur  
 
Voorzitter: Niek Janssen 
Notulant: Geert Dinghs  
 
Aanwezig:  Niek, Rob, Thomas, Anja, Laura, Geert 
Afwezig:  Hilde 

 
1. Opening  

 
2. Notulen vorige vergadering  

- MR vergadering 19 februari 2019 

Notulen goedgekeurd 

3. Ingekomen stukken  
- OPR uitnodiging kandidaatstelling 

Verzoek deze te verspreiden. Komt in #Talent of op Schoolpoort 
 

4. Schoolse zaken  
- Aanmeldingen 

Zij instroom. Onder andere vanuit Lover. Nu zijn klassen vol. Vanuit de onderkant blijft het 
wel groeien. 

- Schoolondernemingsplan 
Inhoudelijk geen opmerkingen op de eerste opzet. Herkenbaar voor iedereen. Er volgen nog 
2 hoofdstukken, gevolgd door het jaarprogramma. 

- Werkverdeling 
Concept Is afgerond. Werkverdelingsplan is nog niet met team gedeeld. MT en team gaan 
hier samen nog mee aan de slag. Insteek is dat 80% van het team akkoord is. 

- Schoolpoort 
Donderdag 11 april lis er weer een bijeenkomst. Frans houdt het team op de hoogte van de 
ontwikkelingen. Deze zitten vooral aan de kant van de leerkrachten. Er moet nog wel veel 
gebeuren om het intuïtief / makkelijk werkbaar te maken (mening Thomas). 

- Trendanalyse middentoetsen 
Nette scores in de breedte. Alle uitschieters (omhoog en omlaag) zijn verklaarbaar 

- Formatie 
Donderdag 11 april gesprek met kandidaat onderwijsassistent kleuters. Overbrugging tot 
aan de zomer. 
Formatie voor 2019-2020 is rond, is naar het team gecommuniceerd. Er zullen leerkrachten 
van groep veranderen. Na banenmarkt zal de gecommuniceerd worden. 

 
5. Gebouw en brede school / Kindcentrum  

- Stand van zaken Strategisch huisvestingsplan 
Wordt gewerkt aan fusie contract.  

 
6. (G)MR 

- Taakverdeling binnen de MR 
Geen opmerkingen. Blijft ongewijzigd. 
 

http://www.hettalent-asten.nl/index.php


7. Passend onderwijs  
-  

 
8. Website / #Talent 

- 
 

9. Agendapunten volgende vergadering. 18-06 
- Trendanalyse 
- Schoolgids en jaarinfo (concept) 
- Jaarverslag 
- Vergaderrooster 2019-2020 
- Tekenen schoolplan 
- Afscheid aftredende leden 
- Borrel OV 

 
10. Rondvraag 

- 
 
 
 
 


