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Notulen MR VERGADERING d.d. dinsdag 20 november 2018 
 
Plaats:    Prot.Chr. Basisschool “De Dorenhagen” te Valkenswaard  
                                   (teamkamer) 
Aanvang:  20.30 uur 
Aanwezig: A. Habraken, D. de Wijs, K. van der Velden, S. Tielens 
Tevens aanwezig: A. Bax, B. Verkerk, M. Verhoeven, C. van den Dungen         
Afwezig:  J. Kieboom 
Notulist:  D. de Wijs 
 
 
 

 ALGEMEEN 
 Opening en welkom:   
Door Anneke. 

 
 Notulen vorige MR-vergadering goedkeuren: 
Na aanpassing actielijst goedgekeurd.  

 
 Ingekomen stukken:  
Beginnerscursus op 23-01-2019 en een verdiepingscursus op 29-01-
2019 t.b.v. MR-scholing. Deelnemers voor de 23ste zijn Stefanie, Kim, 
Anneke en Bas. Dewie laat het nog weten. Wordt aan Janneke 
gevraagd. 

 
                  Rondvraag:  

                  Geen. 
                       

 GMR Haagstraatplein:  
N.v.t.   

    
    DIRECTIE 

                     Schoolontwikkeling: 
                     Er wordt uitleg gegeven over de Schoolstandaard DMT. Er is een 

volglijn vanaf groep 3 te volgen. John zal hier inhoudelijk tijdens een 
volgende vergadering op in gaan. 

  
                     Pr-update ontwikkelingen: 
 Er is besloten om de PR niet extern uit te besteden aan Twanny 

Verdonschot, met als reden dat er op dit moment meerdere trajecten 
lopen die de aandacht van het team behoeven. Een extra traject 
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betekent een extra tijdsinvestering voor het team en heeft ook een 
kostenplaatje. Er wordt wel intern gewerkt aan de PR met behulp van 
een commissie die bestaat uit ouders en de leerkrachten Jannie en 
Beppie. Er is nog geen datum bekend wanneer de commissie 
bijeenkomt. Wel geven Mijke, Cindy en Dewie aan een steentje bij te 
willen dragen. Enkele punten die worden meegenomen zijn; het 
benadrukken van het onderwijsconcept en de ruime aandacht voor het 
sociaal-emotioneel welbevinden van leerlingen, de inrichting van de 
school en in hoeverre het Protestants Christelijke geloof een rol speelt 
tijdens de dagelijkse gang van zaken op school. Ook het Koersplan 
waarbij het gepersonaliseerd leren erg innovatief blijkt te zijn, mag meer 
uitgelicht worden. 

 
 RI&E update ontwikkelingen m.b.v. schema: 
 De poetsschema’s zijn inmiddels opgehangen. Er is navraag gedaan 

over de oneerlijke taakverdeling binnen het team, dit wordt nader 
bekeken. De directieleden gaan een cursus volgen i.v.m. het hoge 
ziekteverzuim om te kijken hoe hier mee om te gaan. 

 
 ‘Groener Schoolplein’: 
 Op 28 november a.s. komt deze commissie weer bijeen. Er is een 

inventarisatie gemaakt en het ontwerp wordt op dit moment gemaakt 
door een architect. 

 
 Traject zelfredzaamheid lezen: 
 In plaats van de focus te leggen op de snelheid van het lezen, wordt nu 

de aandacht gelegd op het gericht en toepassend lezen. Het doel is om 
leerlingen anders te laten lezen, meer op de inhoud. Er wordt gestart in 
groep 3 en de andere groepen zullen hierin meegroeien. 

 
  Trio overleg, MR, OR en directie: 
        Er zit een groot gat in de begroting van de oudervereniging. Het 

grootste gedeelte van het budget ging naar groep 8, de activiteiten voor 
deze groep worden nu anders ingedeeld. Er is contact geweest met 
ouders die herhaaldelijk de ouderbijdrage niet voldoen. Daarnaast is er 
gesproken over de TSO wat een aandachtspunt blijft omdat er een 
tekort is aan TSO-medewerkers.  

  
    AGENDAPUNTEN 

 
 Jaarplan MR Schooljaar 2018-2019: 
 Het jaarplan is inhoudelijk doorgenomen. Er is nog onduidelijkheid over 

de begroting of deze datum niet naar voren gehaald moet worden en of 
de MR hierover enige zeggenschap heeft. 

          
Vacature Oudergeleding MR: 
Bas Verkerk heeft aangegeven zitting te willen nemen in de MR. Mijke 
Verhoeven en Cindy van den Dungen sluiten iedere vergadering aan 
als schoolraad. Bas zal de rol van voorzitter op zich nemen. 
 



Van Koersplan naar schoolplan: 
Dit vier jaren plan start op 1 januari 2019. Het Kompas geeft een beeld 
van één van die vier jaren. De grote doelen van Skozok zijn in het 
Koersplan opgenomen en het beschrijft hoe de Dorenhagen hier 
invulling aan gaat geven. Het doel is om vooral door te zetten waar 
Skozok mee begonnen is, zoals gepersonaliseerd leren.  
 

   AFSLUITING 
 
  De volgende vergadering is op 22 januari 2018 om 20.30 uur. 
  Punten voor de volgende vergadering: 

- Inhoudelijke toelichting Schoolstandaard DMT door John 
- Op weg naar schoolplan 2019-2022 

 
           ACTIEPUNTEN 
 

Wat? Wie? ✔ 

Kort verslagje MR in nieuwsbrief met link 
naar website en vorige notulen op de 
website plaatsen (terugkerend actiepunt) 

Dewie / Anneke  

Schoolstandaard DMT digitaal doorsturen Anita  

Jannie en Beppie bijpraten over PR 
commissie 

Anneke  

Punten voor op de agenda tijdig mailen 
naar Anneke 

Iedereen  

Ouders uit groep 1 vragen waarom ze 
kozen voor de Dorenhagen 

Bas  

Navragen uiterlijke opgeefdatum voor MR 
cursus 

Anneke  

Nadenken over oplossingen TSO Iedereen  

Navragen aan John datum begroting op 
de agenda en heeft de MR inspraak 
hierin? 

Anneke  

Stukje en foto inleveren t.b.v. de 
nieuwsbrief aan Dewie voor 29-11-18 

Iedereen  

Tekst samenstellen voorstellen nieuwe 
formatie nieuwsbrief 

Dewie  

Nadenken over het Op weg naar 
schoolplan 2019-2022. Wat is al 
zichtbaar en wat kan duidelijker? 

Iedereen  

 
 
               


