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Notulen MR vergadering 

Maandag 1 oktober  2018- 19.15 tot 20.30 uur 

Locatie Hoitsemastraat 
 

Aanwezig: Carina Samethini (directie), Dorien Wimmenhove, Joke Heinen, Conny Bredemeijer, Nadesh Jongeneel, 

Stefan Hokke, Mees van der Wiel 

Afwezig: Lies Maliepaard 

 

Mededelingen: 
Ivm persoonlijke omstandigheden is Lies Maliepaard afwezig. De directie wordt vertegenwoordigd door Carina 
Samethini (plaatsvervangend directeur) 
 
Opening  : Mees 

1. Notulist: Mees 

2. Ingekomen post 
 
Er is geen ingekomen post 

3. Notulen / afspraken vorige vergadering 
 
Geen opmerkingen. Deze zijn reeds op de website geplaatst. 

4. Taakverdeling MR 
 
Net als afgelopen jaar, zal Joke voorzitter zijn van de MR.  
Mees en Conny zullen de afvaardiging richting de GMR voor hun rekening nemen.  
Nadesh geeft aan het komende jaar de notulen te zullen verzorgen. 

5. Onderwerpen vanuit de ouders  

Zowel directie als ouders zijn in contact geweest met de wijkagent ivm afval, glaswerk, fietsen, etc. en 
overlast van jongeren (ook overdag) op het grote asfaltplein. De wijkagent gaat jongerencentrum Maaswijk 
benaderen om de jeugd actief op te zoeken en gezamenlijk te zoeken naar oplossingen. Daarnaast is het 
belangrijk om een structureel dossier op te bouwen, waaruit blijkt dat de problemen geen incidenten 
betreffen. 

6. Onderwerpen vanuit de leerkrachten  

Sintviering: Conny neemt contact op met een kennis om hier invulling aan te kunnen geven.  

7.  Onderwerpen vanuit de  Directie  

Jaarplan 2018 – 2019 
 
Mees geeft aan de rol van de MR onvoldoende terug te zien in het jaarplan en doet het voorstel om met 
name in de kwaliteitsagenda de MR terug te laten komen. De MR heeft immers inzicht in de 
kwaliteitsrapportage en kan de directie hierin adviseren tijdens vergaderingen. 

Stefan heeft een opmerking betreffende pagina 13. Hier wordt aangegeven dat de norm voor langdurige 
vervanging op 100% gesteld is. Vraag is of dit realistisch is? Begrepen wordt dat 100% een streefgetal is, 
maar met de huidige capaciteit lijkt het niet haalbaar. 
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Jaarverslag 2017-2018 
 
Geen opmerkingen 
 
Kwaliteitsrapport 
Zoals blijkt uit de rapportage heeft groep 7 (huidige groep 8) in afgelopen leerjaar over het geheel genomen 
onder de maat gepresteerd. Mees stelt de vraag welke acties er ingezet zijn om prestaties minimaal op 
hetzelfde niveau te houden of bij voorkeur te verbeteren in het komende jaar waarin zij groep 8 vormen. 
Antwoord van de directie is dat er reeds vorige jaar diverse acties ingezet zijn. Zo zijn vorig jaar al leerlijnen 
losgetrokken van de groep en wordt er op diverse niveaus lesgegeven. Hier wordt op individueel niveau per 
leerling gekeken naar de behoeftes. Deze acties worden in groep 8 verder opgepakt en er wordt van alle 
kanten hulp geboden om de groep goed door het leerjaar te loodsen. Beeld richting de MR is dat er goed 
aandacht aan besteed wordt..  

Overig 
Met hulp van dhr. Van der Wagt wordt er ruimte gemaakt voor de natuurtuin en wordt deze ingericht in de 
groenstrook tussen kleuterplein en hek aan de zijde van het wijkcentrum. In de herfstvakantie wordt dit 
aangepakt. 

8. Onderwerpen vanuit de GMR  
 
Voorzitster Jenny heeft aangegeven dat dit haar laatste jaar als voorzitster van de GMR is. Er zal dit jaar 
naar opvolging worden gezocht.  
 
VCPO is op zoek naar een andere ARBO dienst. Hier wordt naar diverse criteria gekeken, waaronder 
meedenken in verzuimbeleid, eenduidig handelen en goede bereikbaarheid.  

Het jaarplan 2018/2019 van de VCPO is toegelicht. Deze sluit goed aan op het jaarplan van het Anker. 
 
Door Nico vd Doe is een toelichting gegeven op de nieuwe vereisten vanuit de AVG wetgeving en welke 
acties zijn ingezet voor de VCPO scholen. Eén van de belangrijkste onderwerpen is het creëren van 
bewustzijn rondom privacy bij iedereen die in de scholen werkzaam is. Daarnaast zijn alle acties op ICT 
gebied toegelicht. Al met al is het beeld ontstaan dat de VCPO professioneel omgaat met de AVG 
wetgeving. 
 
Nadesh vraagt of de GMR nog een training Medezeggenschapsraad kan organiseren. Bij Het Anker is hier 
behoefte aan bij Nadesh en Dorien. Ook is bekend dat er diverse MR’en zijn die wisselingen hebben 
gekend, dus wellicht is daar ook behoefte. Mees gaat hier achter aan.  
 

9. Afspraak volgende vergadering  

28 januari – opening: Conny 
8 april – opening: Nadesh 
17 juni - opening: Stefan (laatste keer aanwezig). Extra aandacht voor MR verkiezing. 
 

10. Rondvraag 

Geen verdere vragen 

11. Sluiting      

De vergadering wordt om 20:15 uur door Joke gesloten. 


