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Datum: Donderdag 31-10-2019, 19:30 uur 
Locatie: Kindcentrum Holk. 
 
Voorzitter: Dagmar  Secretaris: Dagmar 
Aanwezig: Mirjam, Rianne, Marieke, Kristel, Dagmar, Kees 
Afwezig: Anita 

 
1. Welkom.  

 
2. Bespreekpunten zonder Kees. 

dit keer heeft dit niet plaatsgevonden. Voor de volgende bijeenkomst op de agenda. 
 

3. Personele zaken. 
Anita is moeder geworden van Kiki. Gefeliciteerd Anita! 
 
Kristel neemt dit jaar de rol van secretaris op zich. Vanaf de volgende bijeenkomst komen de notulen van 
haar. Ook het mailadres van de MR moet worden gelinkt aan het emailadres van Kristel. Er komt een nieuw 
emailadres. Mr.hk@pcogv.nl, in lijn met de nieuwe adressen van Holk. 

 
4. Data MR 

Woensdag 5-2-2020, 19:30 
Dinsdag 14-4-2020, 19:30 
Donderdag 11-6-2020, 19:30 
Dinsdag 30-6-2020, 17:00 * dit is een extra MR meeting tbv de formatie van het volgende schooljaar 
 
Data GMR 
8-1-2020, 17-2-2020, 27-5-2020, 9-7-2020. De data van de MR zijn hier omheen gepland. 

 
5. Proces Continurooster 

 Het (continu) rooster/ rooster van vijf gelijke dagen of welke vorm dan ook zal worden getoetst bij de 
leerkrachten. Belangrijk om te weten is dat een verandering invloed heeft op de formatie.  
 
Het continurooster is een onderwerp van gesprek omdat er over wordt gevraagd door ouders van nieuwe 
leerlingen. Er is contact geweest met Ouders van waarde en die hebben informatie opgestuurd. Zij kunnen 
ook informeren over de mogelijke gevolgen van een verandering in het type rooster. 
 
Actie: Mirjam/Kees toetsen bij de overige leerkrachten 
 

6. Bouw Doornsteeg 
 
De bouw van de doornsteeg loopt gewoon door. Er worden nu beslissingen genomen over inrichting en 
meubilair. Kees heeft zo twee keer per week overleg over de bouw. 
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7. Formatie 
Er wordt een clusterdirecteur benoemd met onder zich 4 scholen die op deze manier meer gebruik kunnen 
maken van elkaars specialisten. Iedere clusterdirecteur krijgt een extra bestuurstaak (bijv. onderwijs). Deze 
clusterdirecteur zal zich dus niet meer op 1 school begeven.  Het locatie hoofd krijgt de verantwoording over 
de school. 

 
De clusterdirecteuren krijgen vier scholen onder zich die qua leerlingenaantallen bij elkaar opgeteld ongeveer 
hetzelfde zijn. De sollicitatieprocedure is gestart. Per Januari 2020 is het plan operationeel te zijn.  
 

8. Activiteiten Commissie 
Volgende bijeenkomst van de MR moet er weer een lid van de AC worden uitgenodigd. Kees gaat navraag 
doen bij de AC om de schoolfotograaf te verzorgen voor de foto’s van volgend jaar. 
 

9. GMR 
Mirjam zit in de GMR. Na ontvangst van de notulen van de GMR zal ze deze doorsturen naar de MR. Niet alle 
beleidsstukken worden doorgestuurd, dat is heel veel tekst. 
 
Dinsdag 5-11 gaan Dagmar en Kristel naar de informatieavond GMR in Barneveld. 
 

10. Rapporten 
De nieuwe rapporten zijn door het ouderpannel en de MR bekeken. De opmerkingen worden verwerkt in de 
nieuwe rapportvorm. 
 

11. Inspectiebezoek 
Holk krijgt bezoek van inspecteurs die zich gaan richten op drie specifieke onderwerpen. Het bezoek vindt 14-
11-2019 plaats en duurt ongeveer een halve dag. Kees en het team is zich aan het voorbereiden. 
 

12. Rondvraag  
Er zijn geen opmerking tijdens de rondvraag. 
 

 

 


