
Notulen MR De Kleine Planeet  
 
Datum: 20 maart 2019 
 
1. Opening door Yno (VZ) 
Aanwezig: José, Yno, Dieuwke, Edira, Vanessa en Pim  
Afwezig met kennisgeving: Edwin en ingrid G. 
Vaststellen agenda 
Notulist: Pim 
 
2. Mededelingen: 
Mailadres mr is operationeel: mr@dekleineplaneet.nl. 
Yno en Ingrid en Ingrit hebben toegang tot dit e-mailadres. Verzoek om José ook toe te voegen. 
ACTIE: Yno 
 
MR bezetting 2019-2020: 
- Vanessa treedt uit per nieuw schooljaar.  
- Het is de wens om 2 ouderleden per locatie te hebben. Voor Bekkumer moet er dus een nieuwe 
ouder worden geworven. Indien er meer gegadigden zijn dan moeten er verkiezingen worden 
uitgeschreven.  
- Yno doet het verzoek voor een extra vergadering tbv. doornemen MR-reglement. We komen uit op 
8 mei 2019, locatie Bekkumer om 20.00 uur.  MR-reglement wordt online gedeeld zodat eenieder 
op-of aanmerkingen kan plaatsen.  
De vergadering van 5 juni wordt daarmee locatie voorstad.  
  
3. Notulen 30-01-2019:  
Geen opmerkingen. We stellen de notulen vast. 
 
Actiepunten vorige vergadering: 
Actiepunt AVG: Afgehandeld, school doet het conform richtlijnen.  
Actiepunt website: meer evenredige verdeling van beelden en informatie tussen de twee locaties. 
Verzoek om zelf ook even te checken of dit ook zo is. ACTIE: alle leden. 
Actiepunt: verkeersveiligheid. Dit is een actiepunt van Edwin. Het is ons niet helder of dit is 
opgepakt. Blijft daarmee nog even staan. 
 
4. Beleid 
- Buitenonderwijs onderbouw:  
Er ligt een conceptbrief met uitleg over een dag buitenonderwijs. Er wordt door Yno uitleg gegeven. 
Er is binnenkort een voorlichtingsavond. De brief die naar deze groep ouders gaat zal ook naar MR-
leden worden gestuurd. ACTIE: Yno 
 
- informatie vanuit directie wordt besproken. De inhoud is vertrouwelijk.  
Onderwerpen: formatie, personeelsbeleid en investeringen. 
 
Locatieleiders en bovenbouw coördinator starten met 360 graden feedback om eigen kwaliteiten en 
ontwikkelpunten in kaart te brengen. Advies MR: neem de directeur hier ook in mee. Ook over zijn 
functioneren.  
MR mist in formatieplaatje vakleerkrachten, conciërge en administratief medewerker. Vraag aan 
Edwin hoe deze zijn opgenomen in formatieplan. ACTIE: Edwin  
 
5. Inhoud studie dagen 18/19 maart 2019 
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Jose vertelt dat het twee productieve dagen waren: 
-  Actieteams: Er zijn vijf actieteams gevormd: rekenen, taal/lezen, samenleven, stamgroepwerk, 
portretten/portretfolio. Deze actieteams zijn verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling van 
deze onderwerpen. Iedereen die op school werkt zit in een actieteam. Er zitten 4 a 5 leden per team. 
Dit team maakt jaar- en meerjaren plannen. Deze plannen zijn ook onderdeel van het schoolplan. 1 
juni moet het schoolplan klaar zijn. 
 
- Jenaplan- opleiding: Deze opleiding duurt 2,5 jaar. Als team zitten we in afrondende fase. Aantal 
stamgroepleiders studeren in april af, aantal in oktober. Nieuwe leerkrachten gaan beginnen in het 
nieuwe schooljaar.  
 
- Rekenen in doelen (RiD): RiD is dit jaar speerpunt en dus ook besproken tijdens deze 2 dagen. De 
leerkrachten zijn hier weer verder in geschoold.  
 
6. Agendapunten volgende vergadering: 
- MR-reglement. 
 
7. Rondvraag: 
Vraag vanuit ouder ingebracht door Edira: wat is jenaplanonderwijs? 
Antwoord Yno: laat ouder met die vraag naar stamgroepleider gaan, doe een dag mee en/of bekijk 
filmpje over jenaplan van jenaplanstichting: https://www.youtube.com/watch?v=6QuCDbrLiI0 
 
Vraag ingebracht door Dieuwke: kinderen leren schrijven, maar komt er ook een keer onderwijs 
waarbij leren typen in het onderwijs wordt opgenomen? Hier komen vanuit ouders vragen over.  
Antwoord Yno: dit is niet iets waar wij nu mee bezig zijn. Maar hij neemt deze vraag mee. ACTIE: Yno  
 
Volgende vergaderingen: 
Woensdag 8 mei 2019, 20.00 uur, locatie Bekkumer - enige agendapunt is MR-reglement 
Woensdag 5 juni 2019, 20.00 uur, locatie Voorstad 
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