
MR vergadering 5 november 2018 
 
Aanwezig: Annelies, Jessica, Edward, Iris, Arjan 
Afwezig: Diederik, Saskia 
 
notulist: Jessica   
 
Opening vergadering: 20:04 uur. Rachel uitnodigen voor de volgende MR vergadering.  

1. Strategisch beleidsplan 
http://www.laurentiusstichting.nl/skb/      

Edward geeft een presentatie over hoe wij als stichting de toekomst zien. Waar gaan wij de 
komende vier jaar ons onderwijs op richten. 13 november komen we bij elkaar om onze 
inbreng te bespreken.  
 

2. Terugkoppeling studiedag 29 oktober 2018 
              Schoolplan 2019-2022 
              - Missie en Visie 
              - Ambitie en streefdoelen 
              - Ouderbetrokkenheid 3.0 

De visie moet nog concreter worden gemaakt. De visie moet max. uit 2 zinnen bestaan om 
duidelijk aan een ouder te kunnen uitleggen wat het betekend. En als school moet je dit dus 
ook uit kunnen dragen. De zin  van Welkom naar Wow is niet veel zeggend over de 
Petrusschool. 
De tekst die aanwezig is legt uit wat de visie is. En is dus de Missie en niet de Visie. 
Iris heeft gevraagd of Edward nog met het team wil kijken naar de visie. De visie moet door 
iedereen gevolgd, gedragen worden, door Edward, de leerkrachten, leerlingen, en ouders. 
Tijdens de lessen moet de visie terug worden gezien.  
 

3. Onderzoeksdag CPS Ouderbetrokkenheid 3.0 
MR aanwezigheid 6 december 2018 15:00 - 20:00 uur Iris is aanwezig. Diederik heb 
jij interesse?  

Elf ouders waren aanwezig bij Peter de Vries. De leerlingen van de leerlingenraad hebben 
ook met Peter gepraat. Iris van de Mr en drie leerkrachten hebben hun mening gegeven. In 
Januari 2019 start een regiegroep. Zij gaan kijken wat ze kunnen aanpakken met snelle 
reactie en snel winst boeken. Vier ouders en vier leerkrachten zitten in deze regiegroep.  
 

4. Evaluatie E toetsen 
Edward stuurt de E toetsen door. Dit punt wordt de volgende keer besproken. 
  

5. Jaarplanning 2019-2020 
45% VOC uren voor de leerkracht. 40 uur duurzaam inzetbaarheid. Leerkrachten houden 
een logboek bij om VOC uren bij te houden. Dit is misschien een voorbeeld om te laten zien 
hoe we meer procenten kunnen krijgen voor de VOC uren. Edward zegt dat dit vaststaat in 
de CAO.  

6. Advies over keuzes die voorafgaan aan de totstandkoming van de schoolbegroting. 
Daarna de begroting ter informatie 

De begroting krijgen wij later van Edward opgestuurd. Camera’s en hekken voor het hoekje 
op het gemeenteplein, ICT middelen, transistorradio, kooi, witte muur.  
 

7. Formatieoverzicht n.a.v. teldatum leerlingen 1 okt 
288 leerlingen, 5 leerlingen minder. 12 groepen. Formatieplan komt in februari. Er wordt nu 
gekeken naar welke leerkrachten willen blijven, hoeveel dagen ze willen werken.  
 
 
 



8. Personeel 
Geen openbare mededelingen. 
 

9. Voortgang werkdrukakkoord 
Als er iemand ziek is, gaat de klas voor.  
 

10. Kleuterverlenging 
Iris wilde graag in beeld hebben hoeveel kleuters extra kleuteren. Wat zijn de redenen om 
langer te laten kleuteren hier op de Petrusschool. Annelies en Jessica vragen aan Celine 
hoeveel kinderen langer en korter kleuteren en wat daar de redenen/beleid van is. Het stuk 
van de kleuterverlenging aan Celine geven.  
 
Overige: Esther …… doet een master. Hierbij heeft zij zich verdiept in het leren leren. 

Misschien leuk om een studiedag een keer mee te openen zus van Iris).  

14 januari is de eerstvolgende vergadering.  


