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Vergadering Medezeggenschapsraad Albert Plesmanschool  
 
   
Datum: Maandag 29 mei 2018 Tijd: 19.00-20.30 uur    
Plaats: APS   
Afwezig: mevr. Donald-Van der Vlist, Mevr. De Bie 
Verslag: Dhr. Mersch   
   
   
   

1. Opening vergadering   
   

2. Vaststellen agenda: Agenda goedgekeurd  
   

3. Mededelingen directie   
• Mevr. Klapwijk is nog ziek, naar omstandigheden gaat het goed.  
• Dhr. Halsema is al enige tijd ziek, gaat 30 mei weer volgens plan weer voorzichtig opbouwen. 
• De banners zijn gereed en hangen op drie plekken rond de school. 
• Afdeling huisvesting van de stichting heeft een voorstel gedaan de school te verven in een andere 

kleur, hier heeft de directie op gereageerd en er wordt een proefopstelling gemaakt om te kunnen 
beoordelen of de kleur passend is. 

• In de vakantie zijn de trappenhuizen omgetoverd tot extra "leerplek". Met het zogenaamde trapleren 
ziet het er niet alleen een stuk vrolijker uit, maar komen de kinderen ook dagelijks op de trap met 
diverse onderwijsaspecten in aanraking. 

• De Koningsspelen en de sportdag waren een succes. 
• De werkweek van groep 7 is erg positief geweest, we kijken terug op een mooie week. 
• De kleuters hebben een eigen sportdag gehad bij Wion. 
• De score op Cito eindtoets staat op 5.365 landelijk is het gemiddeldes op 5349. De directie is trots 

op het resultaat. 
• De directie heeft een plan ingediend om de werkdruk te verlagen, dit plan omvat voorstellen om de 

werkdruk te verlagen. Plan is nu voorgelegd aan het bestuur van de stichting. De plannen worden 
dan op stichtingsniveau eventueel geclusterd en ingediend. 

• De op 5 maart beschreven visie is op 29 mei verder uitgewerkt door het team. 
 
 

   
4. Ingekomen- en uitgegane post: Er zijn 2 MR magazines ter inzage. 
 
     
5. Verslag 9 april 2018 + actie-/besluiten-/PM lijst   
De evaluatie groep ½ is uitgevoerd met positief resultaat, Mevr. Zwering zal tot aan de zomervakantie voor 
de klas staan.  
De oudertevredenheid is ondanks de herhaalde oproep onvoldoende ingevuld door de ouders waardoor 
deze nu niet representatief is. De directie zal de uitkomsten evalueren. 
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Het calamiteiten protocol wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering.  
  

   
6. AVG-wetgeving/ implementatie?   
 
In de MR wordt gedeeld hoe de APS zich heeft voorbereid op de AVG. En wat als ouders of wettelijke 
verantwoordelijken informatie van belang niet wil delen? 
Op alle scholen is de kennis over de AVG aanwezig.  
Indien er vanwege de privacywetgeving onvoldoende informatie beschikbaar is over de leerling en ouders 
willen niet meewerken aan het verstreken van eventueel noodzakelijke informatie dan is de IB’er toegerust 
om het gesprek te voeren over de noodzaak en het belang voor het kind deze informatie toch te 
verstrekken. 
Vanuit de stichting is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) naar alle ouders gestuurd 
met als bijlage de privacy toelichting: Hierin staat beschreven hoe Kind en onderwijs Rotterdam om gaat 
met de persoonsgegevens. 
 

7. Update Passend onderwijs op de APS. 

Passend onderwijs: PPO, de MR staat stil bij de afgelopen 4 jaar PPO. Er is veel expertise in het netwerk 
van de APS. De ervaringen zijn over het algemeen positief op de Albert Plesman school. De afgelopen 4 
jaar is er geen sprake geweest van aanmeldingen waar de APS niet op kon anticiperen. Er zijn goede 
ervaringen met de schoolcontactpersoon van het PPO. Gezamenlijk wordt geconstateerd dat het vak van 
docent complexer is geworden en er is meer diversiteit in de klas. De balans behouden in de klas is een 
belangrijk aandachtspunt voor de Albert Plesmanschool. 

   
8. Aftreden MR leden/ verkiezingen.   
 
Een ouder zal aftreden vanwege de stap van het kind naar de middelbare school. 
En bij een ouder verloopt de termijn in oktober, deze ouder geeft aan te stoppen. 
De MR zal vanwege het vertrek van beiden ouders nog voor de zomervakantie de vacatures uitzetten. 
   
9. Rondvraag   
 
Directie – schoolgids wordt rondgestuurd en graag weer reageren met eventuele feedback. 
Is de Laatste vergadering  weer op traditionele wijze met een pizza? De laatste vergadering doen we weer 
vanaf 18.00 met een overheerlijke Pizza. 

   
10. Sluiting vergadering   

 


