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Notulen 29 oktober 2019

Notulen medezegenschapsraad dinsdag 29 oktober 2019
Aanwezig: Petra, Nicole, Ruben, Sanne, Daniël en Patricia 
Voorzitter: Petra Masselink
Notulist: Nicole ter Brugge
 

1. Opening en vaststelling van de agenda
Agenda is goedgekeurd 
 

2. Notulen d.d. dinsdag 27 augustus van Ruben Nijhof 
Wordt vervolgd.     
 
2. Schoolgids 
De schoolgids is doorgenomen en aanvullingen en/of opmerkingen worden verwerkt.   
 
 
4. Schoolportfolio
Het schoolportfolio wordt doorgenomen en besproken.
 

5. Mededelingen directie
- Volgende week woensdag 6 november is er een landelijke staking.
De studiedag die op 6 november gepland stond, wordt verschoven naar 20 november.
- Karlijn Hegeman start vanaf as. vrijdag in groep 6/8
- De gymlessen worden gegeven door Daniel en Patricia
Kim zal de Libellengroep dan overnemen en Karolien de Sprinkhanen. 
 

6. 1e peiling ouderbijdrage 
Er is al 56,3 % binnen, vorig jaar was dat 40%. 

 
7. Evaluatie ouderavond 
Er was een hoge opkomst in de groepen. 
Vooral de onder- en bovenbouw werd goed bezocht. 
 

 
 
 
 
 
 
 

MR
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8. GMR van 14 oktober
Nicole doet algemeen verslag. 
- Het beleid 1e dag niet vervangen wordt geëvalueerd. Er is aanzienlijk minder vervanging 
nodig en het ziekteverzuim is afgenomen. Daarnaast wil Consent de groepen vergroten van 23 
naar 27 leerlingen (indien mogelijk). Deze twee maatregelen leveren veel besparing op, waar-
door het begrotingstekort wordt verminderd.
- Consent heeft te maken met een leerlingenkrimp. De krimp bij VCO en SKOE is minder.
Consent is bezig om zichzelf beter op de kaart te zetten door met bovenstaande organisaties 
in gesprek te gaan.
 
 
9. Scholingsbehoefte MR
Deze wordt gegeven indien er genoeg opgave komt vanuit de andere 
scholen in Enschede. Naomi heeft interesse om hieraan deel te nemen.
 
 
10. Evaluatie schoolreis 
De schoolreis en het kamp zijn goed verlopen. Enkele leerlingen hebben nog niet betaald.
De herinneringen worden verstuurd. Daarna kan de schoolreis afgerond worden.
 

11. Activiteitenoverzicht.
- Afsluiting Kinderboekenweek “Mijn wereld” was een succes.
- Afscheid Jeroen, Sinterklaas en Kerst zijn de activiteiten die nog komen gaan.
- De voorbereidingen van het Sintfeest zijn al in volle gang.
 
 
12. Mededelingen oudergeleding
Er zijn geen mededelingen. 
 
 
13. Zie punt 5.

14. Vaststellen agendapunten volgende MR-vergadering
Extra: inventariseren scholingsbehoefte MR (na volgende GMR)

15. Rondvraag: 
Ruben: Is het mogelijk om een aanvulling op eigen inbreng toe te voegen in het 
huidige rapport? De rapporten zullen opnieuw bekeken en besproken worden.


