
 
Notulen MR, 28-10-2019 
 
Hierbij nodig ik jullie uit voor de MR werkbijeenkomst op maandag 28 oktober om 19.30u in                
het gebouw van basisschool PassePartout. 
 
De agenda ziet er als volgt uit: 

 
Woensdag 19-9-2018 
 Directeur Adviesrecht 

instemmingsrecht 
informatief 

Terugkomend op schoolplan dit schooljaar. Goedgekeurd      
door MR.  
Simone heeft dit aangeleverd en dit staat op de website.  
 

  

1. Rolverdeling MR-leden 
 
Welkom aan Myra en Daniëlle (nieuwe leden MR; 1 vanuit          
team, 1 vanuit ouders) 
Mike komt later. 
Verder aanwezig: Esther, SImone M, Geert, Michael 
 
Voorzitter: Danielle De Graaff 
Secretaris:  Michael Janssen 
Onderling bespreken welke taken door wie opgepakt       
worden. 
 

  

2. Schoolontwikkeling/ inspectiebezoek 
 
Er is nog geen rapportage vanuit de inspectie gekomen.  
29 is er een gesprek met de leidinggevenden van de 
inspecteurs die de inspectie hebben uitgevoerd. Het Onderzoek 
was gericht op bestuursniveau.  
 
 

  

 



 
Bestuur moet in nieuwe toezichtskader een beeld kunnen 
geven van de scholen en waar deze staan.  
5 scholen zijn bezocht door inspectie in kader van dit 
bestuursonderzoek, waaronder PassePartout. 
De uitkomsten van het nog te voeren gesprek met de inspectie 
zou van invloed kunnen zijn op de uitkomsten in de rapportage. 
OP ISY zal deze week over het hoe en waarom van dit 
onderzoek gecommuniceerd worden, evenals het feit dat wij 
aan het wachten zijn op de rapportage.  N.a.v. het feit dat op 
twee indicatoren door Passe partout een onvoldoende is 
gescoord volgt er een herstelopdracht. 
 
Rondom begrijpend lezen hadden wij al een traject met BCO 
uitgezet om scherper te krijgen hoe en waarop wij het beste 
begrijpend lezen kunnen aanbieden in ons veranderende 
concept met het accent op betere resultaten gestoeld op de 
laatste kennis m.b.t. de didactiek. 
Eenzelfde traject gaan we ook oppakken rondom rekenen. 
We zijn aan het onderzoeken welke eindtoets in de plaats van 
Route 8 komt.  
Check: heeft MR instemmingsrecht. Item komt volgende 
vergadering terug 
 
Top drie geformuleerd door het team van Passe partout n.a.v. 
het inspectiebezoek gekoppeld aan onze eigen analyses. 

● Doorgaande lijn 1 t/m 8  
● Rekenen 
● Begrijpend lezen 

 
3. Punten GMR 

 
Veiligheidsplan: hier moet op gereageerd worden.  
Groepje veiligheidsprotocol PassePartout komt woensdag bij 
elkaar. Leg dit naast veiligheidsplan van Kerobei. 
Het plan van Kerobei is het plan. 
 

  

 



 
Deze groep maakt een aanhang en mag niet afwijken in grote 
lijnen van het plan van Kerobei.  
 
Dit groepje doet een voorstel en geeft dit door aan de GMR. 
Deze groep reageert naar MR voor 1 april. Dan kan de MR dit 
richting GMR sturen.  
Vooral goed kijken naar hoe het plan voor onze eigen school is 
opgesteld. Vinden wij als MR dat dit voldoet?  
 
Vraag naar Bart Klerken rondom toegang documenten. Ook 
oudergeleding.  
 

4. Werkwijze MR   
5. Planning schooljaar en afspraken (Stakingskas) 

 
Jaarplanning afgelopen jaar bekijken en aanpassen aan nieuwe 
schooljaar.  
 
Notulist Renate (vorig schooljaar) benaderen en bedanken. Dit 
schooljaar niet nodig ivm 3 middagen/3 avonden 
 
Nieuwe e-mailadres Danielle (zie contactgegevens)  
 
11 december: 

● Begroting PassePartout 
● Schoolontwikkeling 
● Informatie rondom nieuwe eindtoets en instemming 

MR 
● GMR veiligheidsplan 

 

  

6. Rondvraag 
 
Stakingskas: unit 1 t/m 4 wil 1000 euro aan bodymap besteden, 
1000 euro aan chromebooks.  
PMR stemt in met besteding van deze middelen.  
 
 

  

 



 
 
 
Esther: De Communie in groep 4. Op dezelfde datum als 
VenloStormt?! Parochie maakt hierin eigen keuze.  
Simone pakt dit op richting ISY. 
 
Michael neemt een planning mee van de week bij volgende MR 
bijeenkomst. 
 

7. Sluiting 
 
Volgende vergadering MR is 11 december om 16.00u 
 
Punten volgende vergadering: 

- jaarplan MR 
- Communicatie rondom inspectie 
- Tijdsindeling vergadering MR 

  

 
Notulist:  

 

Contactgegevens leden van de MR: 
 

Michael Janssen  : michael.janssen@kerobei.nl 
Geert Deenen : geert.deenen@kerobei.nl 
Myra Evers : myra.evers@kerobei.nl  
Simone Moldenhauer 
Esther Billekens  
Mike Kantering  

: s.moldenhauer@passepartout.kerobei.nl 
: esther.beurskens@live.nl 
: kantering@gmail.com 

Danielle de Graaff : crezee.danielle@gmail.com 
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Overige contactgegevens: 
 

Voorzitter OV 
Rob Benders 

 
regentag@hotmail.com  

 
Secretaris OV 
Ramon Thijssen 
 
GMR 
Bart Klerken 

 
 
huisjethijssen@icloud.com / rthijssen@viecurie.nl  
 
 
gmr2@kerobei.nl 

 
Notulen op de site 
Robert Canters 

 
 
r.canters@passepartout.kerobei.nl  
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