
            

 

 
  

 

Notulen Schoolraad  
Datum:  25-9-2018 

Tijd:   19.00 – 20.30 

 

Notulen Aanwezig: Rudy Wijkhuizen,  Wendy van Ginkel, Rian Huibers, Geert van den 

Hout, Judith Aust, Mayke Heitling, Lineke Wijman  

Afwezig met afmelding:  

Afwezig:  

Notulist: Geert van den Hout 

 

tijd inhoud Status/ bron 

1 

19.00 uur 

Opening voorzitter  

2 

19.03 uur 

Notulen vorige vergadering d.d. 12-6-2018 

Geen aanvullingen.  

Actiepunten zijn opgevolgd 

Geen reactie op oproep voor MR/SR-leden 

 

T 

3 

19.15 uur 

19.30 u: Ingekomen post, mededelingen  

Ingekomen:  

MR actueel 5 31-5-2018, Interessante onderwerpen 

 MR krijgt adviesrecht op groepsgrootte 

 Meer gekwalificeerde leraren nodig in 

combinatieklassen 

Marcel Brunt heeft aangegeven om de SR te verlaten. 

 

 

T  

4 

19.20 uur 

Vanuit de GMR  

-  

T  

 

5 19.25 uur Profilering/ Schoolontwikkeling  

Start schooljaar 

 School heeft een goede start gehad 

Infoavond 

 De infoavonden zijn matig bezocht. Er is gediscussieerd 

rond de vraag “Hoe kunnen we de infoavonden beter 

bezocht krijgen?” 

 

T D 

6 19.35 uur 

 

Communicatie : 

Nieuwsbrief 

Bij alle deelnemers bestaat de indruk dat de nieuwsbrief matig 

gelezen wordt. Er is gesproken om de frequentie van de 

D 



nieuwsbrief aan te passen naar bijvoorbeeld 1 keer in de 2 

weken. Ook is er gesproken om te gaan communiceren met de 

telefoon.  

Er is afgesproken dat er een enquête wordt opgesteld en deze 

aan de ouders wordt voorgelegd om de informatiebehoefte in 

kaart te brengen. 

7 19.40 uur 

 

Trend/ toets analyses eindtoets   

Lineke heeft de schoolanalyse laten zien en toegelicht. 

De verschillende groepen en onderdelen zijn besproken. Indien 

er bijzonderheden waren dan werd dit toegelicht. 

T 

8 19.55 Jaarplanning 

De jaarplanning is doorgenomen. 

Voor vergadering 3 wordt het onderwerp “Communicatie 

ouders” toegevoegd 

Het onderwerp “Trend/ toets analyses M toetsen”is verplaatst 

naar vergadering 4. 

Voor vergadering 4 wordt het onderwerp “Evaluatie Werkdruk 

verlichting” toegevoegd. 

 

B 

9 20.10 Rondvraag 

Mayke : de cijfers zijn niet inzichtelijk via ParnasSys. Dit heeft 

te maken met de automatische koppeling tussen de basispoort 

en ParnasSys. Deze kan niet met letter-waardering omgaan. 

Lineke neemt contact op met ParnasSys of dit probleem 

opgelost kan worden. 

Eventuele oplossing is om de cijfers handmatig in te voeren in 

ParnasSys. 

T 

 

   

 -   

 Actiepunten:   

 Notulen versturen naar Vera 

Enquete opstellen rond informatiebehoefte ouders 

Contact opnemen met ParnasSys voor problemen met cijfers 

Oproep MR/SR in nieuwsbrief  

Wendy 

Rian/ Wendy 

Lineke 

Lineke 

 Toelichting Besluitvorming Discussie 


