
Verslag van de MR-vergaderingen 24 april en juni 2018 

 

THE LEADER IN ME 

Tijdens de Koningspelen is er bezoek geweest van het CPS (het bureau dat ons begeleid bij het proces 

van certificering) en van twee medewerkers van het Franlin Covey Instituut uit Amerika (zie ook 

https://www.cps.nl/theleaderinme). Ze hebben de school bekeken en met leerkrachten, ouders en  

leerlingen gesproken over hoe wij werken met het programma van The Leader in Me. In juni 

ontvingen we bericht dat we de licentie hebben gekregen! 

 

SCHOOLGIDS 2018/2019 

Vanwege de nieuwe privacyregeling zal de schoolgids op een aantal onderdelen aangepast worden. 

Volgend jaar zal de schoolgids in de MR inhoudelijk besproken worden, als het nieuwe beleidsplan 

voor de komende jaren is opgesteld.  

 

PRIVACY WETGEVING 

In de nieuwsbrief is naar ouders gecommuniceerd over de nieuwe privacywetgeving (zie voor meer 

informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/privacy-en-persoonsgegevens/voldoen-aan-

de-avg). Voor de HSN zal een privacy-functionaris aangesteld worden om zorg te dragen voor een 

goede naleving van de regels.  

 

FORMATIE  2018/2019 

De formatie is in de MR besproken en op 25 juni aan alle ouders bekend gemaakt via de mail.  

 

MANAGMENT CONTRACT 

Het management contact wordt door onze directeur in overleg met de algemeen directeur van het 

HSN-bestuur opgesteld vanuit een vast format (kwaliteitsmatrix). In het management contract 

worden alle beleidsdocumenten van de school opgenomen. Dit document wordt  (als het is afgerond) 

besproken in het management team, op de personeelsvergadering en in de medezeggenschapsraad.  

 

ACADEMISCHE BASISSCHOOL: 

Sinds het huidige seizoen is de Rehobothschool een ‘Academische basisschool’. Een docent van de 

CHE, leerkrachten en studenten (stagiairs) werken hierbij samen.  

 Onderzoek: door de studenten wordt onderzoek gedaan naar verschillende onderwijsvormen. De 

leerkrachten hebben een enquête ontvangen met de vraag hoe de 7G’s handen en voeten 

krijgen tijdens het lesgeven. Volgend jaar worden de uitkomsten van het onderzoek verder 

uitgewerkt.  

 

PASSEND ONDERWIJS 

Stand van zaken: het visiedocument over passend onderwijs is klaar. Dit is een document dat op 

‘HSN-breed’ niveau is opgesteld. Dat betekent dat voor de Rehobothschool nog verder gekeken zal 

worden naar de specifieke invulling.  

 

 Instructie: onderdeel van passend onderwijs is ook dat in de groepen de lessen op verschillende 

niveaus worden aangeboden. Wij werken met een klassikale instructie op drie niveaus: 

- plusgroep: korte instructie 

- middengroep: gewone instructie 

- zwakke groep: verlengde instructie 

https://www.cps.nl/theleaderinme
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/privacy-en-persoonsgegevens/voldoen-aan-de-avg
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/privacy-en-persoonsgegevens/voldoen-aan-de-avg


 Weekplanning: voor elke groep maakt de leerkracht iedere week een weekplanning. In groep 8 

leren de leerlingen ook individueel met een week-/dagplanning te werken. 

 

OUDERBETROKKENHEID 

We bespreken met elkaar punt 5 uit het beleidsdocument ‘Ouderbetrokkenheid 3.0’. Thema:  

‘Wat verstaan we onder gelijkwaardigheid?’ Als belangrijkste punt wordt benoemd dat ouders en 

leerkrachten op gelijkwaardig niveau met elkaar communiceren. We horen van ouders dat zij 

tevreden zijn over de ouderavonden en 10-minutengesprekken. Ook wordt als positief benoemd dat 

de leerkrachten goed benaderbaar zijn. Daarnaast is er altijd de mogelijkheid om in gesprek te gaan 

met een intern begeleider (IB). Ook kunnen gesprekken tussen ouders, leerkrachten en de IB-er 

plaats vinden. 

 

 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 

 Verkiezing: we houden voor de zomervakantie nieuwe verkiezingen en hopen natuurlijk zo snel 

mogelijk na de vakantie een nieuw lid te mogen verwelkomen! Na de zomer bespreken we hoe 

we de verschillende taken in de MR gaan verdelen. 

 Jaarplanning: de jaarplanning is geactualiseerd. Op basis van deze planning wordt de agenda 

voor de MR-vergadering in het nieuwe seizoen opgesteld. In de planning is opgenomen welke 

thema’s volgens wettelijke verplichting minimaal in de MR besproken moeten worden en 

wanneer er sprake is van adviesrecht of instemmingsrecht.  

 Jaarverslag: na de zomervakantie zal een jaarverslag van de MR worden gepubliceerd over de 

onderwerpen die in het seizoen 2017/2018 besproken zijn.  

 

OVERIG 

1. Naar aanleiding van de vorige informatiebrief vanuit de MR hebben we een aantal vragen van 

ouders ontvangen: 

 Continurooster > in het begin van het nieuwe schooljaar komt iemand van de PO-raad 

https://www.poraad.nl/ ons informeren over de voor- en nadelen van een continurooster.  

De PO-Raad is de sectororganisatie voor het primair onderwijs; de vereniging behartigt de 

gemeenschappelijke belangen van de schoolbesturen in onder andere het basisonderwijs. In 

het seizoen 2018/2019 zal geïnventariseerd worden wat ouders vinden van een 

continurooster. 

 Overblijf: de MR ontving een vraag over het overblijven. Voor vragen over het overblijven 

kunt u rechtstreeks contact opnemen met de coördinator (Marianne van Beusekom).   

2. Duurzaamheid > in de meivakantie is dubbelglas gezet. Voor de zomervakantie wordt een plan 

gemaakt over het duurzaamheid op de Rehobothschool. Het is nog onduidelijk of bijvoorbeeld 

zonnepanelen op het dak geplaatst mogen worden vanwege de draagkracht van de dakplaten. 

 

Vragen? 

De eerstvolgende MR-vergadering zal gepland worden voor september 2018. Als u vragen of 

opmerkingen heeft, dan horen wij graag van u! U kunt ons aanspreken op het schoolplein of mailen 

naar mr-reh@live.hsn-scholen.nl  

 

Namens de MR, 

Ouders: Mirjam Guliker, Mariska van der Meulen , Marco van Os en Evelien van Duffelen 

Personeel: Hans Mallie, Johan Mulder, Marjan Boer, Gerdien van Hoff 
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