
Agenda MR 15/01/2019  
Start vergadering: 19.30 u. 
Aansluitend met Stijnie, Marije en Annemarie: 20.30 u.  
 
Aanwezig: Karlijn, Lynn, Denicke, Emmy, Frank, Stijnie, Annemarie, Marije 
Afwezig: Sander 
 

● Welkom 
● Notulen vorige vergadering  
● Aanvulling agenda 

Staking 15 maart 
Samenstelling MR  

● Jaarverslag 2017 - 2018  
Jaarverslag moet toegestuurd worden naar het bestuur en ter beschikking gesteld 
worden aan de ouders. Karlijn stuurt dit door naar Linda om het op SchouderCom te 
plaatsen.   

● Samenstelling MR  
We zouden graag willen dat er ouder vanuit het praktijkonderwijs (pro) zich aansluit 
bij de MR. Omdat het praktijkonderwijs De Thermiek nu aangesloten is bij 
Praktijkcollege Het Metrum. Denicke draagt zorg voor het ronddelen van een brief. 
Karlijn zal op de teamvergadering vragen of er een so-collega wil aansluiten bij de 
MR. (Waarschijnlijk is er al een collega gevonden!) 

 
Na aansluiting Stijnie, Marije en Annemarie:  
 

● Mededelingen directie  
Mededelingen Het Metrum: 

ꞏ         Rust is grotendeels terug in de school, teamleden hebben hun plek gevonden. 
Inzet Raghda 

Training Ipse de Bruggen. 
ꞏ         Inspiratiedag => kijken bij andere scholen/ werkgevers 
ꞏ         Start basisteams, mooie gesprekken over de ontwikkelingen van de school en de 
bijdrage hierin van de teamleden. 
ꞏ         Doelboom is vastgesteld! 
ꞏ         15 leerlingen die mee gaan helpen met de open dag 
ꞏ         Verwachting nu al 30 nieuwe leerlingen voor volgend schooljaar=> 

Hoe gebouw technisch 
Nu al starten met werven personeel 

ꞏ         Overgang po-vo volle aandacht 
ꞏ         Zorg wordt groter => bekijken van mogelijkheden extra zorgassistent 
ꞏ         Vertrek Olga => 1 maart Sonja Hulsbos 
ꞏ         Vanaf 1 februari Nikita als assistent in D2 
ꞏ         Vanaf 18 februari Mohamed achtergrond schoonmaak => was/facilitair en 
invalpool 

Mededelingen Korte Vlietschool: 
● Pont groep start met 5 leerlingen op 4 maart 2019. Voorbereidingen worden nu 

getroffen. Team is voor een eerste bespreking bij elkaar geweest. Stappen worden 



nu gezet. (zowel praktisch; bord, telefoon, dataverbinding, als op inhoud; schrijven 
groepsplan etc.) 

● Een zwangere leerkracht en vacature ICT-medewerker: er wordt er nu gezocht naar 
vervanging- en aanstellingsmogelijkheden voor het gehele plaatje van de Korte 
Vlietschool. Kan zijn dat er onderling geschoven gaat worden. 

● Fusie is nu echt een feit. Andere positionering van de teamleiders/ sectordirecteuren. 
● Nieuwe meubilair is binnen en in gebruik. Mooi! 
● Nieuwe gymdocent gestart. 
● Overleg wachtlijstplaatsing problematiek dit schooljaar met samenwerkingsverband. 
● Transitie van google naar Windows 365 in maart. 
● Audit sociale veiligheid (ter info)  

Marije en Annemarie hebben mondeling toelichting gegeven over de Audit sociale 
veiligheid van het Metrum en de Korte Vlietschool. Het vso heeft vijf ouders voor een 
focusgesprek.  
Op het so zijn er nog geen ouders die zich hebben aangemeld voor het 
focusgesprek. Het percentage van de ouders dat de enquête heeft ingevuld is voor 
beide scholen redelijk laag.  
Dit wordt uiteindelijk in het schoolplan verwerkt.  

● Arbo RI&E (risico-inventarisatie en evaluatie) wordt mondeling toegelicht.  
Het rapport is in 2017 gemaakt. In maart 2019 komt er een nieuwe scan. Uit het 
rapport zijn een aantal punten naar voren gekomen, deze punten moeten opgepakt 
worden door het bovenschoolse bestuur. Deze rapporten zijn echter blijven liggen, 
mede door de fusie bijvoorbeeld. Nu wordt dit weer opgepakt.  

● Visiestuk Praktijkcollege Het Metrum (ter info) 
Vorig jaar is begonnen met dit stuk. De intentie van dit stuk is hoe zorgen wij ervoor 
dat de leerlingen uitstromen naar waar de leerlingen naar horen uit te stromen. Het is 
een werkend document. Marije heeft toelichting gegeven 

● Staking 15 maart - Hoe staat het bestuur tegenover de staking?  
Het bestuur staat het er hetzelfde in als vorige keren. Lynn en Karlijn zullen dit delen 
met beide teams.  

 
 
Volgende vergadering: 

- tevredenheidsonderzoek  
-  

 


