
Notulen MR vergadering C.B.S. Het Mozaïek     9 december 2019 

 

Aanwezig:     Afwezig:      

Patrick Koks     Meester Raymond 

Eline Lankhuijzen    Juffrouw Jolanda  

Marco Tonino 

Natasja Rodenburg 

Juffrouw Louise 

Meester Kees (notulist) 

Meester Kevin (voorzitter) 

 

- Begroting Mozaïek besproken. 

 

- Nieuw schoolmodel besproken. 

Bij de laatste studiedag zijn er meerdere modellen besproken en de meningen waren verdeeld maar 

veel leerkrachten wilden wel graag een ander model.  

 Enquête maken die de ouders in kunnen vullen met daarin alle voor- en nadelen die een 

nieuw model met zich meebrengt (continue rooster). Patrick maakt een bestand waar alle 

MR leden de voor- en nadelen op in kunnen vullen. 

- Sector jaarverslag. 

 Er staat in dat het ICT-plan besproken is met de MR, dit is niet gebeurd. 

 Positieve resultaten en weinig ziekteverzuim. 

 Wat is het verschil tussen schaal L9/L11 en waarom heeft het Mozaïek weinig L11 

leerkrachten?  

 Probleem bij uitval leerkrachten, 67 dagen is er geen vervanger gevonden. 

 Bij het verdelen van de groepen, wordt hierbij nog rekening gehouden met verschillende 

factoren?  

 Met heel veel zaken wordt hierbij rekening gehouden: excursies, broertjes/zusjes, gym, etc. 

 Bij groepen die thuis mogen blijven als er geen vervanger is moet de berichtgeving vanuit het 

Mozaïek stelliger. 

 Gaat het Mozaïek staken in Januari? 

 Kan de BSO niet iets betekenen als er een leerkracht uitvalt en dit niet kan worden 

opgevangen door invallers of andere leerkrachten? 

 Hoe worden studiedagen gepland? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SWOT analyse 

 

 

S= Sterktes 
 

W= Zwaktes 

De school straalt rust en orde uit ICT- gebied (typdiploma/programmeren 

Stabiel personeel/ weinig verloop Bereikbaarheid met de auto 

Veel full-timers Beschikbaarheid vervangers 

Nieuwe lesmethode Da Vinci Kinderopvangorganisatie UP, TSO 

Locaties: naast het park/ naast de gymzaal Gladde gymzaal (alk) 

Aandacht voor lezen en rekenen Schoolpleinen bij slecht weer onder water 

GIP, didactisch model/ differentiëren  Uitstraling schoolpleinen, onderhoud ervan  

Veilig/ prettige sfeer Communicatie voor aangepaste schooltijden 

PARRO Afzender van mailtjes vanuit school vaak 
onduidelijk. Nu staat eerst de naam van de 
leerkracht en dan pas de schoolnaam 

Leuke schoolfoto’s Weinig uitjes met de jongere groepen 

Weinig lesuitval/ zieke leerkrachten  

Jaarkalender aan het begin van het jaar  

 

 

O= Kansen 
 

T= Bedreigingen 

Nieuwbouw huizen  extra instroom Leraren tekort 

Intervisie  leren van elkaar Mondige ouders, te kritisch, juridisering 

Expertise ouders – gastlessen, 
beroepenmarkt, hulp aan leerkrachten 

Negatieve berichten die betrekking hebben op de 
school vanuit social media. 

Subsidies A V G 

Sponsoring Passend onderwijs 

Verduurzaming van de scholen   

Uitjes vaker op woensdag en vrijdag i.v.m. 
beschikbaarheid ouders 

 

 

Volgende MR-vergadering: 18 februari 2020, 19.30 uur 


