
ref.: 180409 Notulen MR APS.doc 

 

Postbus 8544 
3009 AM  Rotterdam 
  
Nieuwe Ommoordseweg 99 
3068 BS  Rotterdam 

tel.:  010-4215313 
fax: 010-4200612 
 
e-mail: administratie@albertplesmanschool.nl 
internet: www.albertplesmanschool.nl 

De Albert Plesmanschool 
behoort tot: 

 

 
 

MR-APS 

Notulen 

 
 
 
 
 
Vergadering Medezeggenschapsraad Albert Plesmanschool  
 
 
Datum:  Maandg 9 april 2018      Tijd:  19.00-20.30 uur  
Plaats:   APS 
Afwezig:  Dhr. De Bode 
Verslag:   Mevr. Van der Burg 
 
 
 

 
1. Opening 

 
2. Vaststellen agenda: Agenda goedgekeurd. 

 
3. Mededelingen directie: 

- Personeel: Tot de meivakantie is er een vervanger voor mevr. Klapwijk. Mevr. Zwering zal de 
woensdag en de donderdag voor groep 1/2B staan. Daarna volgt een tussenevaluatie. 
Voor groep 3 is een positief gesprek geweest, maar door ziekte zal er tot de meivakantie nog geen 
vervanging zijn. Mevr. Nipius zal tot die tijd fulltime voor de groep staan 
 

- Opbrengsten: De M-toetsen zijn afgenomen en geanalyseerd. Dit is binnen het team en binnen de 
stichting besproken.  

- Audit: Dit is positief verlopen en de rapportage zal volgen. De volgende vergadering komt hier een 
terugkoppeling van.  

- De rapportgesprekken zijn geweest. Vanaf groep 5 zijn deze gesprekken weer met de kinderen erbij 
gevoerd. Positieve reacties. 

- De tevredenheidspeiling is verstuurd. Tot nu toe is deze maar door 22% ingevuld. 
- De paasvieringen zijn leuk geweest.  

ICT: 2 weken geleden was er een inspiratie dag op het stichtingskantoor voor de directie. 
 
 

    
4. Ingekomen- en uitgegane post 
 - MR magazine 

 
5. Verslag 8 maart 2018 + actie- / besluiten- / PMlijst: 

. 
6. Financiële begroting 2018:  

Waarom het verschil in Baten en Lasten onderaan van de vaste lasten wordt afgehaald was een vraag 
nav het vorige overleg?? Is dit uitgelegd ?? 
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7. Binnen het calamiteiten protocol moet het ontruimingsplan worden aangepast. Verder is hij 
overzichtelijk en bruikbaar. Voor de volgende vergadering het calamiteiten protocol doorlezen zodat we 
hem dan kunnen bespreken. Op de site vermelden dat dit protocol opvraagbaar is. 
 

8. OPO: Er wordt op schoolniveau gekeken naar de resultaten. Dit wordt gedaan op schoolniveau,  
groepsniveau en individueel niveau. De resultaten worden verwerkt binnen focus PO. Op de datamuur 
hangen deze resultaten voor het team. Begrijpend lezen is goed vooruitgegaan de afgelopen periode. 
Dit was het speerpunt voor de school. De schoolambitie voor spelling is verhoogd. Dit omdat de VIX 
goed gegroeid is. Er worden onderwijsplannen gemaakt, om aan te geven hoe er op verschillende 
vakgebieden wordt gewerkt, naast het gebruik van de methodes. De plannen voor begrijpend lezen en 
technisch lezen zijn inmiddels gemaakt. 

 
9. Rondvraag 

- Vanaf 25 mei gaat de privacywet in. Hier zijn binnen de stichting afspraken over gemaakt. 
 
  
 
 


