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Agenda punt 1 
Notulen vergadering 28 maart 
2018. 

Goedgekeurd en kan op de website.  

Agendapunt  2 Hoef & Haag 

Recht artikel in ’t Kontakt Vianen schrijft dat de intentie van de gemeente is om NA 

kerst 2019 de school op de Brink te hebben gerealiseerd en dat die er feitelijk staat. 
Schoolbestuur is hier echter door verrast en heeft nog geen definitieve planning 
van de gemeente hierover ontvangen. Gemeente en stichting O2A5 zijn op dit 
moment met elkaar in gesprek over de rol bouwheer en voorspelling is dat O2A5 
benoemt wordt als bouwheer. Dit zou een gunstige ontwikkeling zijn. We volgen het 
op de voet, maar op dit moment dus nog geen concrete ontwikkelingen om de 
volgende stappen te zetten in het realiseren van de school. Feit dat Meester 
Vosschool naar locatie de Brink in Hoef & Haag gaat staat wel vast. 

Agendapunt  3 Terugkoppeling CMR 

Sandra geeft toelichting op hetgeen besproken in de CMR die is geweest direct 
voorafgaand aan de MR vergadering 7-5-2018. Het verslag van de CMR wordt als 
bijlage bij dit verslag toegevoegd. Hierbij ook de tussenevaluatie ‘anders 
organiseren’ cluster Vianen – Zederik. Deze notitie zal in de eerste volgende MR 
vergadering op de agenda worden gezet. 

 

Agenda punt 4 
Terugkoppeling GMR 
vergadering  22 maart 2018. 

Gerhold geeft terugkoppeling van de afgelopen GMR vergadering. Voor de notulen 
verwijzen we naar de site van O2A5..  

Gerhold heeft separaat op 7 mei 2018 een presentatie naar de MR leden gestuurd 
inzake de ‘vernieuwde inspectie’ waar de stichting O2A5 en aangesloten scholen 
mee te maken gaat krijgen. 

Volgende vergadering GMR 21 juni 2018.  De punten ter voorbereiding zullen in de 
MR vergadering van 14 juni 2018 worden besproken. 

Agendapunt 5 
Groei leerlingenaantal 
Meester Vos 

We staan tijdens de vergadering uitgebreid stil bij de ontwikkeling in leerlingen 
aantal van de Meester Vosschool, mede ingegeven door de komst van Hoef& 
Haag. Wat heeft dit voor gevolgen voor de omvang/grote van de groepen, de 
samenstelling van de combinaties groepen en hoe verhoudt zich dit met de 
begroting versus jaartelling / groeitelling. 

Blijft een zorgpunt, daar je probeert een inschatting te maken wat er mogelijk bij 
komt aan leerlingen maar je het niet feitelijk kan maken.  Zorgpunt ook de grote van 
de groep in combinatie met het leveren van kwaliteit van onderwijs wordt 
doorgesproken. Streven is max 25 leerlingen per klas met  volwaardige leerkracht 
is wel het beleid en uitgangspunt.  

Tijdens de komende studiedag 22 mei 2018 zal het team van leerkrachten dit punt 
verder doorspreken.  

Vergadering van 14 juni 2018 zal samenstelling groepen schooljaar 2018-2019 
worden besproken.  

 

 

 

 

 



 
 
Overige Vergaderdata schooljaar 2017-2018: 
14 juni 2018  MR om 19.30 uur 
 
In ieder geval op 14 juni as op de agenda:  
 
Alle vergaderingen Locatie:  JPS de Wiekslag in Vianen 

Agendapunt 6 
Digiduif versus Social 
Schools 

Mogelijke Overstap van digiDuif naar  Social Schools wordt besproken. MR geeft 
aan dat de voors en tegens eerst met leerkrachten en stichting breed zal moeten 
worden besproken en moet worden onderzocht alvorens hier vervolgstappen in te 
zetten. Begin 2017 zijn digiDUIF en Social Schools samengegaan onder de naam 
Social Schools. Twee communicatie-producten voor het (basis)onderwijs onder 
dezelfde regie. Hun doel: in 2018 een volledig nieuw platform te lanceren met meer 
mogelijkheden. Met de naam Social Schools. 

Voorstel om Social schools eens goed te bekijken. Dit platform is als je alle 
onderdelen meepakt heel duur. Het legt een link met de website en heeft meer 
mogelijkheden. Aan Frank vragen wat zijn visie is op Social School. 

Aktie: op studiedag 22-5 met team leerkrachten bespreken. Frank zal het verder 

opnemen cluster en stichting breed. 

Op agenda MR vergadering 14 juni 2018 opnemen om voortgang te bespreken. 

Agendapunt 7 Wet AVG 

Ivm de komst van de wetgeving AVG per 25 mei 2018 zijn er door stichting O2A5 
richtlijnen voor leerkrachten opgesteld. Leerkrachten dienen hier kennis van te 
nemen en te handelen conform deze richtlijnen in combinatie met het huidige 
protocol ‘data lek’ wat al geldt binnen Meester Vosschool. 

Actie: Frank / Anthonette, nog even extra check of alle leerkrachten kennis 

hebben genomen van deze richtlijnen en ook gaan handelen conform deze 
richtlijnen. 

Agenda 8 Rondvraag 

Geen.  

Doorgesproken wordt welke onderwerpen op de agenda 14 juni as: 

In ieder geval 

- Terugkoppeling studie dag 22-5-2018 

- formatie plan schooljaar 2018-2019 incl onderbouwing keuzes (oa ook ivm 
leerlingen groei) 

- Schoolplan 2018-2019 

- evaluatie anders organiseren cluster Vianen – Zederik 

- Digiduif versus Social School 

   


