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Tijdens deze vergadering stonden de schoolgids, het schoolplan en het formatieplan op de agenda. 

Ron de Zeeuw en Suzanne de Jong hebben de huidige schoolgids doorgenomen en een voorstel 

gemaakt van wijzigingen voor de schoolgids 2019-2020. Het bestuursstuk vanuit stichting Acis wordt 

dit jaar een apart katern naast de schoolgids, maar beide documenten zullen wel op de website 

worden geplaatst. Vanuit de MR komen nog een aantal aanvullingen opmerkingen. Ron de Zeeuw zal 

alle aanpassingen verwerken en de nieuwe versie doorsturen naar de MR. Het idee ontstaat om 

volgend schooljaar te kijken naar het verder digitaliseren van de schoolgids op de website zodat je 

gebruik kunt maken van een zoekfunctionaliteit.  

Vervolgens licht Ron de Zeeuw het nieuwe strategische schoolplan 2019-2023 toe. Het plan is 

beleidsarm opgesteld om voor de nieuwe directeur ruimte te creëren om er zaken aan toe te gaan 

voegen. Er kunnen in de komende vier jaar ook aanpassingen op het plan komen. Zo is bijvoorbeeld 

het plan rondom de Early Bird certificering tijdens het afgelopen schoolplan bijgesteld. Vanuit de MR 

komen nog een aantal vragen en suggesties ten aanzien van het conceptplan. Ron de Zeeuw zal de 

voorgestelde wijzigingen doorvoeren. De MR stemt vervolgens in met het schoolplan met 

inachtneming van de besproken wijzigingen. 

Daarna wordt het concept formatieplan besproken. Alle vacatures zijn ingevuld, het team zal 

versterkt worden met drie nieuwe leerkrachten. Gezien de ruimte in de formatie is er gekozen voor 

een dubbele bezetting in de groepen. Alleen op de woensdag is er geen vaste invaller, maar dit kan 

gezien de dubbele bezetting door het team worden opgevangen. De oudergeleding geeft een positief 

advies en de personeelsgeleding stemt in met het formatieplan. Het formatieoverzicht zal na de 

bevestiging van Stichting Acis zo spoedig mogelijk gecommuniceerd worden richting de ouders. 

 

Verder is gesproken over een aantal nieuwe initiatieven om als MR verder te ontwikkelen. Volgend 

jaar met een nieuwe directeur is het een mooi moment om ook als MR een nieuwe fase in te gaan. 

Besloten wordt om een jaarplanning uit te werken, gebaseerd op de onderwerpen uit de Wet 

Medezeggenschap en de schoolspecifieke onderwerpen die spelen. Om alle onderwerpen tijdig te 

kunnen bespreken als MR, zullen er meer vergaderingen worden gepland. Verder komt het vergroten 

van de participatie met ouders op de agenda. In de Info zal bijvoorbeeld richting ouders toegelicht 

worden wat er besproken is binnen de MR en hoe de MR bereikbaar is voor vragen of onderwerpen 

die bespreekbaar gemaakt moeten worden.  

 

Vanuit de oudergeleding van de MR is Danny Post volgens rooster aftredend. Hij geeft aan zich graag 

nog een termijn voor de MR te willen inzetten. Er zal een brief worden opgesteld richting de ouders 

om kenbaar te maken dat Danny Post zich herkiesbaar stelt en andere ouders zich ook kandidaat 

kunnen stellen. Wanneer er kandidaten zijn dan zullen er verkiezingen worden georganiseerd. 

 

De eerste MR vergadering in het nieuwe schooljaar zal plaatsvinden op donderdag 26 september 

2019 om 19.30 uur. 

 


