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Aanwezig: Elna,  Johan, Paul, Ruud en Resja 
 
1. Opening 
 
2. notulen 
Notulen van de vorige vergadering zijn goedgekeurd. 
 
3. M- resultaten 
Het schoolbeeld laat zorgelijke resultaten zien, normen worden niet gehaald. Er wordt gelukkig wel 
groei gezien. Gezien de omstandigheden waarin de toetsen zijn afgenomen, worden er geen 
conclusies op schoolniveau getrokken. Reparatiecurves worden nog niet extra ingezet, omdat we tot 
eind schooljaar nog steeds streven naar de norm. Er is vertrouwen op het “gewoon onderwijs” met 
forse investeringen. De MR heeft uitleg gekregen over de conclusies van de schoolanalyse. Er staat 
helder en gedetailleerd omschreven waar problemen ervaren worden. Deze zijn dus goed in beeld en 
de oudergeleding ervaart in de praktijk de acties die al meteen worden uitgezet ter verbetering. De 
MR heeft vertrouwen in de inzet van het team. 
 
4. Tussenevaluaties 
In de evaluatie blijkt dat er toch veel stappen gezet zijn, ondanks het hectische schooljaar. De MR 
heeft verduidelijkingsvragen gesteld en uitleg gekregen over keuzes die gemaakt zijn. De MR 
vertrouwt erop dat er hard wordt gewerkt om doelen te bereiken (voor zover mogelijk). Bij het 
streefbeeld “gepersonaliseerd rekenonderwijs”  staat: Er is bepaald hoe de rekenontwikkeling per 
blok wordt gerapporteerd aan ouders. De vraag wordt door Johan en Elna aan de werkgroep gesteld 
of dit betekent dat dit ook gedaan is en hoe wij dat als ouders gaan merken. 
 
5. Werkverdelingsplan/ formatie 
Het aantal leerlingen en formatieruimte voor volgend schooljaar is bekend. Alle mogelijke opties 
worden nu door het team geïnventariseerd. Daarbij wordt gestart met het bekijken van opties 
waarbij evenwichtige groepen ontstaan. Zorgsignalen die door de oudergeleding zijn opgevangen, 
zijn bij het team neergelegd. Het is de taak van MR- oudergeleding om het proces te volgen en te 
blijven checken of er weloverwogen keuzes worden gemaakt op school- en groepsniveau. Het is de 
taak van de MR- oudergeleding om het team hierover te bevragen. 
 
6. Update verbouwing 
Alles verliep volgens planning totdat na de Kerst duidelijk werd dat het budget flink zou worden 
overschreden. De gemeente heeft niet ingestemd met deze overschrijding en dus zal er een nieuw 
bouwvoorstel ingediend moeten worden. Bij goedkeuring van het nieuwe voorstel, kunnen de 
werkzaamheden voor de zomervakantie starten en is de verwachting dat de verbouwing in januari 
klaar zal zijn. 
 
7. Bijzonderheden GMR/ OR/ Leerlingenraad 
- GMR 
Notulen zijn doorgenomen. Geen bijzonderheden. 
 
- OR 
De OR heeft nog geld over. Zijn gaan een plan maken hoe dit te besteden en zullen deze voorleggen 
aan de MR. Verder gaan zij een enquête uitzetten naar ouders over de schoolreisjes. Gevolg kan zijn 
dat er een voorstel komt voor het verhogen van de ouderbijdrage. 
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- Kinder Lighthouse Team 
Vanuit een flessenactie hebben zij nog 40,- te besteden. Zij zijn een plan aan het bedenken voor de 
aanschaf van buitenmateriaal. Ook zijn de kinderen van het KLT koptelefoons in de klas aan het 
uittesten en beslissen zij mee in de aanschaf. Op Koningsdag willen zij met een sponsorloop geld 
ophalen. De helft van dit geld willen zij besteden aan de aanschaf van de koptelefoons, aangevuld 
door geld van school. De andere helft is voor een goed doel. 
Ook is het KLT een moodboard aan het maken voor de inrichting van het schoolplein, ook nav de 
ingevulde enquête door ouders. Ook de korfbalpaal die al eerder geplaatst zou worden, wordt 
meegenomen in deze plannen. 
 
8. Mededelingen, ingekomen stukken 
- MR mailbox 
Johan heeft de MR mail opgeschoond. Mailadres moet nog op de schoolsite aangepast worden. 
Johan heeft dit doorgegeven. 
 
- Vacature 
Elna heeft het bericht van de vorige vacature gevonden. Deze kan aangepast worden en opnieuw 
gebruikt. Paul adviseert om dit op officieel briefpapier te doen. De vacature zal uitgaan nadat Linda 
de volgende vergadering is aangesloten.  
 
- Oekraïne 
Ook in Veghel zullen er vluchtelingen opgevangen gaan worden. Dit betekent dat kinderen zich 
kunnen inschrijven op onze school. Wanneer deze in Mariaheide verblijven is school verplicht om 
deze kinderen aan te nemen. Hierover zal Paul een bericht uit doen naar ouders. 
 
9. Rondvraag 
Voor de koersbepaling van Verdi wordt er van de MR gevraagd om mee te denken over 
ontwikkelingen, speerpunten en identiteit scholen. MR zal hiervoor bij elkaar komen op dinsdag 19 
april om 14.30 uur. 
 
10. Afsluiting  
21.30 uur sluit voorzitter de vergadering. 
Nieuwe vergadering dinsdag 17 mei. Linda zal hierbij aansluiten. 

 

 

 


