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Kerkstraat 1/ Postbus 100 
9581 TV / 9580 AC Musselkanaal 
0599 – 412516 
lindenborgh@sgperspectief.nl  
 
MR-vergadering: 05-11-2018 
Aanvang: 17.00 u. 
Aanwezig: Leendert, Gea, Dirfien, Margriet, Heerko 
Notulist: Heerko 
 
 

1. Opening vergadering: 
Leendert heet iedereen welkom en merkt op dat hij voor nu de agenda voor deze 
vergadering gemaakt maar geeft daarbij duidelijk te kennen dat dit niet zijn taak als niet-lid 
van de MR is. 
 
2. Notulen vorige vergadering (14-05-2018) 
De notulen van 14-05-2018 worden goedgekeurd en komen op de website van onze school.  
Besloten wordt dat Heerko de notulen van deze vergadering maakt. 
 
De volgende vergadering zal Dirfien notuleren. 
 
3. Rondvraag 
- wie maakt het verslag? Heerko maakt ook het verslag van deze vergadering. 
 
4. Leerlingenaantallen 
Per 1 oktober 2018 t.ov. 1 oktober 2017:  Het leerlingaantal is met 19 leerlingen gedaald ten 
opzichte van oktober 2017.  
 
Musselkanaal breed: Per saldo gaan de scholen er in Musselkanaal in leerlingenaantal op 
achteruit. Sterk opvallende daling zien we op de Musselhorst met een daling van 95 
leerlingen. De reden van deze sterke daling is voornamelijk de sluiting van het AZC. 
 
Enkele redenen dat onze school minder leerlingen heeft; er zijn gezinnen gedwongen te 
verhuizen door de sloop van de oudbouw, we leven in een krimpgebied als we kijken naar 
werkgelegenheid, gevolg is dat gezinnen weg trekken. Er zijn een aantal kinderen in het 
schooljaar verhuisd, er zijn een paar kinderen naar speciaal onderwijs gegaan en er zijn een 
paar gezinnen over gestapt naar andere scholen omdat de klasgrootte beter aansloot bij de 
leerlingen. Over het laatstgenoemde is met alle ouders/verzorgers is in goed overleg tussen 
hen en directie en leerkrachten gepoogd oplossingen te vinden zodat de kinderen konden 
blijven, dit is helaas niet gelukt. 
 
Wat een constatering van leerkrachten maar ook van uit de administratie van de vereniging 
is dat ouders/verzorgers meer shoppen. Kinderen komen soms na vakanties gewoon niet 
meer op school en blijken vertrokken naar een andere school. 
 
Positief feit om te benoemen is dat er momenteel gesprekken en rondleidingen gepland 
staan met leerlingen die nog een plek zoeken.  Ouders/verzorgers zijn enthousiast over de 
school en er zijn al enkele toezeggingen gedaan. 
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5. Schoolplan 2019 -2023 
Leendert geeft aan dat het plan gestandaardiseerd is voor alle scholen binnen de vereniging 
en dat alle directieleden hiervan gebruik dienen te maken om teneinde vereniging breed tot 
een uniform en herkenbaar schoolplan te komen. Leendert heeft van dit gestandaardiseerde 
en digitale format met zijn collega directeuren al kennis van genomen en is enthousiast over 
dit voorgenomen besluit dit format breed op te pakken. 
 
De SWOT-analyse wordt besproken. SWOT staat voor Strenghts (sterkte of kracht) Weakness 
(zwakte) Opportunities (kansen) en Threats (bedreigingen) 
 
Een aantal zaken die naar voren komen zijn: 
 
Strenghts: 
- Eigentijdse visie (de door het leerkrachtenteam gemaakte en gezamenlijke visie) 
- Christelijke identiteit/grondslag 
- Stabiel team 
- Betrokken ouders 
- Muzieklessen 
- Koor 
- Kinderfysio en logopedie 
- Rooster wat voor rust zorgt 

 
               Weakness: 

- Geen nieuw gebouw 
- Nog verder uitwerken van visie (is ontwikkelpunt) 
- Digitaliseren (is ontwikkelpunt) 

 
               Opportunities: 

- Thema avonden beleggen over bijv. opvoeding, gezond gedrag, identiteit enz. 
- Gastsprekers hierbij uitnodigen 
- PR doelen stellen 
- Activiteiten met en door leerlingen in relatie met de omgeving zoals winkels en 

bejaardenhuis enz.  
- Maken van aantrekkelijk promotiemateriaal 

 
               Threats: 

- Geen peuterspeelzaal 
- Krimp gebied 
- Vergrijzing 
- Shoppende ouders/verzorgers 
- Geen continurooster 
- Onbelangrijk achten van de visie  

 
 

6. schoolgids 2019/20 
Leendert geeft aan dat de vorige schoolgids volgens collegae wat prijzig uitgevallen was. 
Sterk argument om de schoolgids dusdanig te upgraden was het belangrijk maken en onder 
het voetlicht brengen van de nieuwe visie. Dit is goed gelukt, het resultaat mag er zijn. 
 
Leendert geeft aan van tijd tot tijd stukken te mailen ter inzage en goedkeuring van de MR, 
deze stukken zullen uiteindelijk in de schoolgids geplaatst worden. 
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7. Beleidsvoornemens 2018/19 
Leendert neemt met de MR de beleidsvoornemens voor het schooljaar 2018/19 door a.d.h.v. 
een daarvoor opgestelt document. Dit document behelst kernachtig 3 domeinen: 
 

Domein 1: Kwaliteit, kwaliteitszorg, Toetsing en Opbrengsten; 
Domein 2: Onderwijs en leren 
Domein 3: Zorg en begeleiding 

               
              Voor alle drie domeinen zijn actiepunten beschreven en in een meetbaar resultaat-schema 

weergegeven. Omschreven is wie de actie zal moeten uitvoeren en hoe de acties worden 
geborgd. Dit document met voorgenomen beleidsonderwerpen en ontwerp zal te zijner tijd  
op de website van de school worden gepubliceerd nadat het concept is vastgesteld en 
daarmee definitief is gemaakt. 

 
               8. Wat verder ter tafel komt: 

Er wordt een opmerking gemaakt over de brief aangaande de bijdrage die vrijwillig is. 
 
 
 
               

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


