
 
 

Notulen MR vergadering Onze Wereld 

 

 

 

Datum : 05-04-2016 

Tijd: 19:00 – 21:00 uur 

Plaats : Gebouw Brandtstraat 80 

Aanwezig: Hans Orelio, Dilek Orman, Rofeida Assoufi, Karim Khallouki, Eva de Brabander, Maureen 

Vasconcellos, Iman Meziane 

Afwezig: Mona el Sayed, Olaf Aries, Niyazi Kocabas, Rien Kanaar 

 

 

 

1. Opening   

Deze wordt geopend door Karim Khallouki. Er zijn veel zieken en afwezigen momenteel.  

 

2. Verslag vergadering 01-03-2016 

Goedgekeurd. De verslagen zullen op de website worden gepubliceerd, inclusief de agenda en de 

leden van de MR. Theo en Rien zullen dit duidelijk op de website zetten en een linkje op de 

voorpagina plaatsen.  

 

3. Mededelingen: 

a. Zorgplan 

b. Rondom jaarplan 

c. Accountantscontrole 

Mededelingen vanuit Hans: 

- Het zorgplan is nog niet rond, als dit uit het samenwerkingsverband (SPPOH) komt, wordt het 

ook in de MR besproken.  

- De formatie ligt nog binnen de directie, dit geldt ook voor het jaarplan. Volgende vergadering 

plannen we wat langer in (19.00-22.00) om ruimte te hebben om deze punten te bespreken.  

- De accountantscontrole is geweest, als we hier de uitslag van hebben kunnen we in beroep 

gaan (bijvoorbeeld: hoe kunnen regels van 1 januari 2015 toegepast worden op 

inschrijvingen van 8 jaar geleden? Zelfs ouders van kinderen die al van school waren moesten 

eigenlijk terugkomen). John H. heeft hier ruim 100 uur werk in gestoken.  

- Dit jaar zal ook voor het eerst de CITO-eindtoets op onze school worden afgenomen, een 

eindtoets is nu verplicht vanuit de overheid. De adviezen zijn al gegeven, dit moest in 

verband met de inschrijvingen op het VO vóór 1 maart 2016. 

 

 

  



4. Eerste terugblik inspectiebezoek 15 en 17 maart 2016 

Het bezoek voor de voorschool was positief. De beoordeling is beter dan vorig jaar. Ook het bezoek 

voor de groepen 3 t/m 8 was positief. Op alle punten zijn wij voldoende beoordeeld. 

De inspecteur heeft aandachts- en ontwikkelpunten meegegeven voor de komende periode. Het 

definitieve rapport zal besproken worden in de MR als dit binnen is. 

 

5. Voortgang scholing 

Eva heeft inmiddels contact gehad met de AOB en heeft 2 data geprikt: 

Dinsdag 31 mei 2016 van 19.00-22.00 

Dinsdag 27 september 2016 van 19.00-22.00 

De bijeenkomsten zullen plaatsvinden op school.  

 

6. Rondvraag 

Rofeida geeft aan dat er nog gecommuniceerd moet worden naar de ouders toe, voor wat betreft de 

taken van de MR  en voor welke punten ouders terecht kunnen bij de MR. 

Ouders moeten wennen aan de rol van de MR. De oudergeleding van de MR wordt benaderd met  

vragen die eigenlijk thuishoren bij de directie. Ouders kunnen ook vragen mailen aan de MR 

(mr@onzewereld.lucasonderwijs.nl). 

Na het volgen van de eerste scholingscursus zal de MR een informatieve brief richting de ouders 

sturen. Dan is het voor de MR duidelijker wat onze rol is. 

 

7. Sluiting 

De volgende vergadering is op  24 mei 2016 van 19.00-22.00. 

De scholing is op 31 mei 2016  van 19.00-22.00.  

 

Het verslag van de vergadering wordt eerder verspreid.  
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