
 

 

 

 

Hoogvliet, 21 maart 2018 
 
Betreft: Vergadering, te houden op donderdag 22 maart 2018 
 
Aan de leden van de MR. 
 
Hierbij ontvang je de agenda voor de MR vergadering.  
De vergadering start om 16:00 uur. Inloop 15:45 uur.  
 
Verslag: Jessica 
 
1) Opening; 
 
2) Vaststellen agenda. Notulen vorige vergadering, dd. 23 november 2017 (Nicole); 

 
 
3) Post in / uit 
 

(i) Post in: geen; 
 

(ii) Post uit: Geen; 
 

4) Voortgang samenwerking met de Tuimelaar; 
12 april is er Mr vergadering. Of dit samen is met de Tuimelaar horen wij nog. 
Studiedag, heeft positief uitgepakt. Heel prettig om met iedereen na te denken over een 
schoolconcept. We zaten erg op één lijn over hoe het onderwijs eruit moest komen te 
zien.  
Voorzichtige visie neergezet. Willen gaan werken met onderzoeken en ontdekkend leren. 
School neerzetten in de wijk en in Hoogvliet. 
Gesprek met bestuur om te informeren over de studiedag.  
Morgen op 23 maart komen besturen bij elkaar om te overleggen. Alleen de besturen, 
geen bovenschooldirecteuren. 
 

5) Formatie 2018-2019; 
Vorige week gesprek gehad op bestuurskantoor. Iedereen kan blijven, leerlingaantal blijft 
zoals hij is. 
4 groepen, 1-2,3-4,5-6,7-8. 
Nathalie heeft aangegeven volgend schooljaar niet meer op de Jacobus te willen werken. 
Vacature ib is al vervuld, voor 4 dagen.  
Karen gaat in april met verlof en komt in oktober 2018 terug. Zonder Karen zijn alle 
groepen bemand.  

 
6) Protocollen; 

Pestprotocol moet aangepast worden naar aanleiding van de scholing Kindkracht.  
We werken met de supportgroep en kids’ skills. Dit wordt in het protocol opgenomen.  
Ook is er naar aanleiding van de scholing een filmpje gemaakt om eventueel te  
gebruiken voor informatie bijeenkomsten voor ouders.  
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7) Werkdrukverlaging gelden; 
     150 euro per kind, maandag 26 maart hebben we vergadering over ideeën hierover.  
      Als team moeten we dat gaan invullen. 
 
8) Functionaris voor de gegevensbescherming; 

25 mei gaat deze wet in. Ouders geven toestemming met een handtekening van ouders 
om foto’s op de site te zetten.  
Leerlingvolgsysteem: de leerkrachten krijgen alleen maar de gegevens van hun eigen 
klas te zien. Audrey zou erin mogen om de gegevens te gebruiken waarvoor ze zijn. Zij 
moet hiervoor tekent. 
Samenwerkende partijen zoals cjg mag niet meer. Zij moeten gegevens zelf opzoeken. 
Er is vanuit het bestuur een extern bureau om dit uit te zoeken. 

 
9) W.v.t.t.k.;  

(i) Uit de OC:  
OC wil graag een wijziging in gymrooster van groep 7/8. Zij zouden het 
fijn vinden als Geoffrey met de kinderen naar de gymzaal lopen. Dit in 
verband met de drukke weg bij de gymzaal. 

 
10) Rondvraag;  geen 

  
11)  Sluiting (uiterlijk 17.00 uur) 

 
 

 


