
ABV = Adviesbevoegdheid MR                  IBV P = Instemmingsbevoegdheid Personeelsdeel                   IBV MR = Instemmingsbevoegdheid gehele MR 

Blauw     = Annelies Aalbers aanwezig 

 

Oudergeleding (OGL):  L. Arbeider, B. Fleuren, M. Laurant en S. Wiersma 

Personeelsgeleding (PGL):  Maria Arts , Gerda Gribling, Joep Janssen en Perry Reffeltrath 
 

 
 

VERSLAG 

Datum:  10 mei 2017 

Aanvang: 19.30 uur MR ; 20.00 met directie 

Plaats:  Teamkamer Paschalisschool (locatie Suikerberg) 

 

 

1) Opening en vaststellen agenda 

De voorzitter heet de aanwezigen welkom en de agenda wordt vastgesteld. 
 

2) Verslag  

Het verslag wordt vastgesteld. 
 

3) Verkiezingen MR 

Personeelsgeleding: C. Rossen gaat de personeelsgeleding vanaf het schooljaar 

2017-2018 versterken voor een termijn van 3 jaren. 

Oudergeleding: er komen 2 plaatsen vrij in de oudergeleding. Er wordt een 

bericht in de maandagkrant geplaatst om ouder op te roepen om zich aan te 

melden. Er hebben zich de afgelopen jaren al een aantal geinteresseerde ouders 

gemeld, dus het is de verwachting dat er verkieizingen gehouden zullen moeten 

worden. Er wordt daarom meteen om een motivatie tekst en eventueel foto 

gevraagd. 

 

4) Inzet formatie schooljaar 2017-2018  

Hans Velvis, de interim directeur, licht de door de MR gestelde vragen over de 

formatie voor het komende schooljaar toe. Er is goed nagedacht over de indeling 

van de groepen. Er zullen een aantal grote groepen zijn volgend schooljaar. Dit 

zijn echter stabiele, goed functionerende groepen. Het is daarom niet wenselijk 

om ze anders in te delen. De MR stemt in met de door de directie voorgestelde 

formatie, op voorwaarde dat de beoogde extra ondersteuning zal worden ingezet 

in overleg met de leerkrachten (op de groepen waarvan gezamenlijk wordt 

gevonden dat het daar het meeste nodig wordt geacht). 

 

5) Evaluatie 5 GDM: plan van aanpak 

Er is een enquête samengesteld om het 5 gelijke dagen model bij zowel de 

ouders als het personeel te evalueren. De resultaten zullen, indien bekend, 

tijdens de volgende vergadering worden besproken. 

 

6) Resultaten veiligheidsmonitor (WMKPO)  

De veiligheid op school scoort heel hoog, dit komt ook overeen met het laatste 

inspectierapport van de Paschalisschool, dit is een positief punt. Er zitten wel een 

aantal onverwachte uitkomsten in de veiligheidsmonitor. De MR adviseert de 

directie om deze nader te onderzoeken. Op dit moment is het nog niet mogelijk 

om zonder nader onderzoek concrete conclusies te kunnen trekken.  
 

7) Presentatie tussenresultaten CITO M 

De MR ontvangt elk jaar van de directie de resultaten van de CITO M (midden) 

met een toelichting op de scores. De CITO scores worden nu anders weergegeven 

en het was niet mogelijk om voor de vergadering toelichting op de scores klaar te 

hebben. De MR vindt deze toelichting belangrijk, omdat er op basis van de CITO 
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midden scores nog gestuurd kan worden voor de CITO eindscores die later in het 

jaar worden afgenomen. 
 

8) Ondersteuningsplan zorg 

S. v/d Burgh licht toe dat het nieuwe ondersteuningsplan zorg nog in 

ontwikkeling is. Het leren zichtbaar maken zal hierin worden verwerkt.  

 

9) Status schakelklas 

De schakelklas wordt niet bekostigd op het budget van de Paschalisschool, er is 

extra geld voor beschikbaar gemaakt. Er moet nog wel veel geregeld worden voor 

de schakelklas, waaronder ook de terugkeer vanuit de schakelklas naar een 

normale klas op de Paschalisschool, of een andere school. Hierover zullen eind 

mei gesprekken plaatsvinden, waarover S. v/d Burgh de MR de volgende 

vergadering zal bijpraten. 

 

10)  Status nieuwe directeur 

Het proces voor het werven van een nieuwe directeur voor de Paschalisschool 

loopt. Zodra er meer duidelijkheid is zal de MR hierover worden ingelicht. 
 

11)  Rondvraag 

Er zijn geen punten voor de rondvraag. 
 

12)  Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering. 
 


