
 

 

 

 

Notulen MR-vergadering 7 februari 2018 
 
Aanwezig: Hanneke Melis, Jules Martens, Manon Peters, Evelyn Theunissen, Bianca 

van Heel 
Afwezig: Esther van de Hombergh 
 

Nr. Onderwerp 

1.  Opening en mededelingen 
Hanneke opent de vergadering.  
Esther heeft zich afgemeld. 
 
Bianca van Heel (nieuw ouderlid) is ook aanwezig. Iedereen stelt zich voor. 

2.  Vaststellen notulen vorige vergadering 
De notulen worden goedgekeurd. 

3.  Binnengekomen post 

 MR Magazine is met iedereen gedeeld. 

4.  Jaarverslag 2017 MR 
Er zijn nog een paar kleine aanpassingen. Deze worden door Manon verwerkt. Na de 
vakantie wordt het jaarverslag gedeeld met medewerkers en ouders/verzorgers. Het 
verslag wordt tevens toegevoegd aan het jaarverslag 2017 van de Wijnberg. 

5.  Lerarenregister en scholing 
Het lerarenregister is een beroepenregister waar elke leraar zich inschrijft en 
aantoont hij hij zich professionaliseert. Er dient een professioneel statuut opgesteld te 
worden. Hanneke informeert MT hierover. Dit punt komt de volgende keer terug op 
de agenda. 
1-8-2018 tot 1-8-2019: registratie leraren PO, V(S)O, MBO via DigiD. 
1-8-2019 tot 1-8-2023: 1

e
 fase herregistratie (zonder sanctie). 

1-8-2023 tot 1-8-2027: 2
e
 fase herregistratei (met sanctie). 

 
Jules plaatst de presentatie in de MR map. 

6.  Jaarplan 2018 (reactie vanuit MT) 
We worden meegenomen bij zaken die op dit moment spelen. Tevens worden we 
steeds meer betrokken bij overleggen tussendoor. Er zijn geen specifieke punten van 
het jaarplan. 

7.  Bereikbaarheid tijdens schoolvakanties (reactie vanuit MT) 
Dit heeft de aandacht, maar is nog niet besproken. Reactie volgt nog. 

8.  MR statuten en reglement 
Office manager neemt contact op met PMR om dit up tot date te maken. 

9.  Leerlingenraad 
Hierover is nog geen informatie bekend. Volgt nog. 

10.  Gebouwelijk 
Vandaag vindt er een gesprek plaats over nieuwbouw Venlo (programma van eisen). 

11.  Oudergeleding 
Momenteel proberen we ouders op diverse manieren te betrekken (o.a.. nieuwsbrief 
en mailberichten). Vanf nu notulen en agenda MR ook mailen naar 
ouders/verzorgers. 
 
Vermelden op website dat ouders ook per onderwerp mee kunnen denken met de 
MR. 



 
We willen MR meer zichtbaar maken in de hal van het hoofdgebouw. 
 
Optie is om filpjes op de website te plaatsen. Dit te zijner tijd koppelen aan 
leerlingenraad. 
 
Bekijken welke rol MR heeft tijdens voorjaarsfeest in april 2018. 
 
Bianca levert tekst aan waarin zij zichzelf voorstelt aan de ouders/verzorgers. Dit 
wordt tegelijkertijd met delen jaarverslag MR gemaild naar ouders/verzorgers (na de 
carnavalsvakantie). 

12.  Rondvraag 
Evelyn informeert naar wijziging schooltijden. Dit is nog steeds een 
gespreksonderwerp. 
Hanneke kaart het tijdstip van de vergaderingen aan, nu blijkt dat we geregeld niet 
met de volledige PMR kunnen vergaderen. Dit zal de volgende keer als agendapunt 
terugkomen. 

13.  Sluiting 

 
 
 
 
Actielijst 

Actie Verantwoordelijke Gereed 

Verwerken aanpassingen jaarverslag  daarna definitief. Manon Peters 09-02-2018 

Delen jaarverslag met medewerkers en ouders/verzorgers. Manon Peters 23-02-2018 

Jaarverslag MR toevoegen aan Wijnberg jaarverslag 2017 Manon Peters 09-02-2018 

Presentatie lerarenregister in MR map plaatsen. Jules Martens 19-02-2018 

Notulen en agenda MR vergaderingen via mail delen met 
ouders/verzorgers. 

Manon Peters Vanaf nu 

Vermelden op website dat ouders ook per onderwerp mee 
kunnen denken met de MR. 

Manon Peters 09-02-2018 

MR meer zichtbaar maken in de hal van het hoofdgebouw. Allen 01-04-2018 

Optie is om filpjes op de website te plaatsen. Dit te zijner 
tijd koppelen aan leerlingenraad. 

Allen Te zijner 
tijd 

Bekijken welke rol MR heeft tijdens voorjaarsfeest in april 
2018. 

Allen 01-04-2018 

Bianca levert tekst aan waarin zij zichzelf voorstelt aan de 
ouders/verzorgers.  
 
Dit wordt tegelijkertijd met delen jaarverslag MR gemaild 
naar ouders/verzorgers (na de carnavalsvakantie). 

Bianca van Heel 
 
 
Manon Peters 

18-02-2018 
 
 
23-02-2018 

 




