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Verslag MR-vergadering  
Datum: 13-01-2020 
 
Aanwezig: Janet Vlemingh (JV), Cindy Beernink (CB), Gerben Schuyzeman (GS), Irma Visser (IV), 
Rineke van der Leij (RvdL), Merijn de Vries (MdV - voorzitter), Mark Luesink (ML - verslag) 
 
Afwezig met kennisgeving: Geke Oosterbaan (GO) 
 
1. Opening en mededelingen 

Iedereen wordt welkom geheten.  

2. Notulen 11-11-2019 en actielijst 

Notulen 11-11-2019 zijn vastgesteld en worden op de website geplaatst.  
 
Mlu kijkt nog of alle MR notulen binnen de ouderportaal te zetten zijn, zodat deze alleen voor 
ouders van de Plattenburg zichtbaar zijn. 
 
JV zal de bloemetjes binnenkort regelen. 

 
3. Communicatie 
 

IV wil graag communicatie als extra punt op de agenda plaatsen. Kunnen we als MR niet eens in 
de zoveel tijd een stukje plaatsen in de nieuwsbrief? De MR vindt dit een goed idee. Er wordt 
besloten om op de volgende momenten een stukje te schrijven: 

• Na het vaststellen van het activiteitenplan,  

• Voor de kerstvakantie en 

• Aan het einde van het schooljaar 
 
MdV voegt dit toe aan het activiteitenplan.  Op de volgende vergadering op de agenda plaatsen. 
IV zal een stukje schrijven als voorbereiding. 

 
4. Studiemiddag referentie niveaus 

 
Er is een studiemiddag gevolgd over de referentieniveaus voor taal en rekenen. De 
referentieniveaus beschrijven wat een leerling op een bepaald moment in zijn schoolloopbaan op 
het gebied van taal en rekenen moet beheersen. Hierdoor kunnen scholen individuele prestaties 
van leerlingen in kaart brengen. Doordat het niveau van de leerling in elke fase van de opleiding 
gevolgd wordt, bevorderen de referentieniveaus bovendien een soepelere aansluiting tussen 
primair en voortgezet onderwijs en verder. Deze niveaus worden bepaald aan de hand van de 
CITO scores. Het gebruik van deze niveaus geeft scholen ook de mogelijk om te vergelijken met 
een landelijk gemiddelde en te kijken waar binnen de school meer aandacht aan besteed moet 
worden. 
 
JV licht het gebruik van deze niveaus toe binnen de Plattenburg.  
 

5. Nieuws vanuit het team 

Geke Oosterbaan gaat het de laatste paar weken voordat haar zwangerschapsverlof in gaat het 
wat kalmer aan doen. Ingeborg Teeuwsen zal haar tijdelijk in de MR vervangen. 
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De laatste studiemiddag stond in het teken van Thinking for Learning. Deze training is nu bijna 
afgerond. De MR vraagt aan het team of de tijd die het in de afgelopen 4 jaar hieraan besteed 
heeft als een meerwaarde wordt gezien. Hier wordt door het team positief op gereageerd. 
 
Er is gestart met een nieuw thema ‘communicatie’. 
 

RvdL schuift bij de vergadering aan. 
 
6. Nieuws vanuit de directie 

 
Vandaag is er vervanging gevonden voor Geke. Vanaf volgende week zal ze de groep van Geke 
overnemen. 
 
Deze week staat er een directeurenoverleg gepland. Het Koersplan krijgt begin februari een 
vervolg. Binnen het team van de Plattenburg is al wel een volgende stap gezet. Hiervoor zal ook 
weer een ouderpanel (op 12 februari) georganiseerd worden. In de nieuwsbrief zal hiervoor eerst 
een oproep aan alle ouders worden geplaatst. Als daarvoor te weinig aanmeldingen komen 
zullen ouders persoonlijk worden benaderd. 
 
De vakbonden roepen (weer) op tot een 2-daagse staking voor meer structurele middelen op 30 
en 31 januari. De directie is aan het inventariseren wie van de leerkrachten hier gehoor aan wil 
geven. Op basis daarvan wordt besloten of de Plattenburg gesloten is.  
 

7. Parro 

 

In november is een pilot project opgestart met de app Parro om communicatie met ouders te 
verbeteren. De app zorgt voor een beveiligde verbinding en waarborgt de privacy van ouders. 
Ouders kunnen niet meer onderling met elkaar reageren op berichten. De pilot is goed verlopen. 
Er is positieve feedback vanuit het team en ouders. Hierdoor is besloten om het voor de hele 
school in gebruik te nemen. Het team wordt hiervoor deze week getraind door Rudolf. 
 
De MR vraagt zich af hoe de Plattenburg ervoor zorgt dat alle ouders zich hiervoor aanmelden, 
zodat alle belangrijke informatie de ouders bereikt. Dit kan in de app zelf worden bekeken en 
ouders zullen persoonlijk benaderd worden als ze zich niet aan melden. Binnen het team moet 
nog besproken worden wat de rol van de klassenouder wordt. 

 
8. Begroting 2020 

 

De MR is zeer verheugd dat de begroting dit jaar zo vroeg beschikbaar is. 

 

RvdL geeft aan dat er een solidariteitsprincipe wordt gehanteerd binnen de stichting. Het 

negatieve resultaat van de Plattenburg wordt opgevuld door de ‘solidariteitspot’ van de stichting. 

De afgelopen jaren heeft de Plattenburg hier een positieve bijdrage aangeleverd. Daarnaast is er 

binnen de stichting nog een ‘innovatiepot’ waaruit de plusklas wordt gefinancierd. 

 

RvdL beantwoordt naar tevredenheid de vragen vanuit de MR. De MR neemt de begroting ter 

kennisgeving aan.  
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9. Schoolplan 2020-2024 

 

Reeds besproken bij punt 6.  

 

Binnen het team van de Plattenburg is al een volgende stap gezet voor het nieuwe schoolplan. 

Voor ouders zal (op 12 februari) hiervoor weer een ouderpanel georganiseerd worden. 

 

10. Rondvraag 

CB: Op welke wijze neemt Petra het besluit om stakingen wel of niet door te betalen? Dit beslist 
Petra per aangekondigde stakingsoproep. Daarna stuurt ze een brief met onderbouwing naar alle 
ouders en leerkrachten. 
 
 

 

 

Aktie lijst n.a.v. vergadering d.d. 13-01-2020 
 

Nr. Onderwerp Eigenaar Datum Afgerond 

1 Mailen MR-notulen voor op de website Mlu 11-11-2019 Ja 

2 Sponsorplan rondsturen Mlu 11-11-2019 Ja 

3 Bloemetjes regelen JV 30-09-2019 Ja 

4 Publicatie over speellokaal in nieuwsbrief  RvdL 11-11-2019 Nee 

5 GMR vragen voor nieuwsbrief MLu 11-11-2019 Ja 

 


