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MR-vergadering: 14-11-2019 
Aanvang: 17.00 uur 
Aanwezig: Leendert en MR-leden: Margriet, Dirfien, Heerko, Gea. 
Notulen: Dirfien 
 
Agendapunten: 

1. Opening 
2. Notulen vorige vergadering 

Deze worden goedgekeurd 
3. Rondvraag 

Dirfien treedt af aan het einde van dit schooljaar. Dat betekent dat er 
een nieuw MR lid gekozen moet worden. De voorkeur gaat uit naar een 
lid uit de schoolcommissie, dit is geen formele eis.  
Een van de bestaande schoolcommissieleden wordt voorgedragen als 
kandidaat. Heerko en Dirfien benaderen haar. Gea en Margriet zullen de 
komende tijd hun gedachten laten gaan over evt. andere kandidaten. 

4. Leerlingenaantallen 
In de afgelopen 3 jaar is het leerlingenaantal voor alle scholen in 
Musselkanaal met meer dan 100 afgenomen (inclusief sluiten AZC 
school). De afname van het aantal kinderen raakt alle scholen door de 
krimp. Het risico dat op kwaliteit ingeleverd moet worden, neemt 
daardoor toe.  
Leendert heeft zijn zorgen benoemd en geïnformeerd genoemd bij de 
gemeente Stadskanaal en bij de scholengroep Perspectief naar een visie 
of plan hierop. Bij beide is dat niet het geval.  

5. Beleidsdocumenten omzetten naar kwaliteitskaarten 
Alle scholen binnen de scholengroep gaan aan de slag met het omzetten 
van beleidsdocumenten naar kwaliteitskaarten. Kwaliteitskaarten zijn 
korte documenten (2 A4tjes) met daarin het beleid weergegeven op een 
praktische manier. Op de Lindenborgh is een start gemaakt met het 
omzetten van de eerste documenten.  



6. Financiën 
Tot nu toe blijven de kosten binnen de begroting, mede door bewuster 
te kijken naar kosten.  

7. OTP 
Voorjaar 2020 wordt de oudertevredenheidspeiling weer uitgezet.  

8. Terugblik Kwinkavond 
Tijdens de informatie avond over de nieuwe methode Kwink was er een 
grote opkomst. De reacties zijn voornamelijk positief. Margriet en Gea 
vertellen over hun ervaringen tot nu toe. Het blijkt een zeer bruikbare 
methode, die ook buiten de Kwinkmomenten toepasbaar is. 
Op voortgezet onderwijs wordt dit niet geboden en heerst een ander 
klimaat. Bestaat het risico dat die overgang daardoor groter wordt? Is er 
in groep 7 en 8 specifiek aandacht hiervoor? Dat is nog niet te zeggen op 
dit moment.  

9. Personele zaken 
- Het gaat zeer slecht met de directeur van Perspectief.  
- De intern begeleider gaat verhuizen. Voor haar is een vervanger 

gevonden, die ook intern begeleider gaat worden op de Zaaier. 
- Twee juffen hebben hun behandelingen afgerond en zijn gestart met 

re-integratie.  
10. Wat verder ter tafel komt 

- Het team heeft op de landelijke stakingsdag samen nagedacht over 
het onderwijs en wat ze belangrijk vinden. Dat ligt breder dan geld 
beschikbaar stellen. Dit heeft het team als mission statement 
aangeboden op het kantoor van Perspectief. Dat is in enthousiasme 
ontvangen en de andere scholen delen dezelfde speerpunten. Op 
deze manier heeft de stakingsdag een positieve uitwerking gekregen.  

- De tuin, verzorgd door de schoolcommissie, ligt er mooi bij.  
 
Volgende MR-vergadering: donderdag 30 januari a.s., aanvang: 17.00 
uur. 
 
  
 


