
Kort verslag MR vergadering op 22-11-2022 
 
Terugkoppeling audit                                                                         
Op 1 november hebben wij een audit gehad. Tijdens de audit wordt er gekeken naar verschillende 
items binnen de school. Er zijn klassenbezoeken geweest en gesprekken met het team, gesprekken 
met directie en Expertise Team. N.a.v. de audit volgt een terugkoppeling. Chrono gaat hier met de 
breinaald doorheen om helder te krijgen waar werkpunten liggen voor de Chrono scholen. 
Pedagogisch hebben wij het goed op orde. Didactisch gezien liggen er voor onze school nog 
werkpunten.  
We herkennen ons in deze punten. De nieuwbouw en corona hebben hier inderdaad invloed op 
gehad. Wij nemen deze werkpunten mee richting het nieuwe schoolplan en jaarplan.  
 
Terugkoppeling (G)MR avond De Krim                                           
Er is een bijeenkomst geweest in De Krim vanuit het CNV. Onze MR was goed vertegenwoordigd met 
3 personen. Het was een interessante en zinvolle bijeenkomst.  
Theoretisch gezien komt er veel kijken bij de MR. In de praktijk valt dit best mee. Wanneer er 
specifieke zaken spelen, dan komen deze aan bod.  
Er zijn tijdens deze avond wel zaken aan bod gekomen die wij nog moeten invoeren. We moeten bijv. 
akkoord zijn met de notulen. 
 
Tactus verslavingszorg                                                                       
Er is binnen Hardenberg steeds meer sprake van drugs/ dealen. 
Tactus kan hierin voorlichting geven binnen scholen  aan leerlingen van gr 7 en 8 en/of ouders. Dit is 
gericht op alcohol, drugs, gamen, roken etc. Deze voorlichting is heel laagdrempelig. Dit zou 
preventief een optie kunnen zijn voor onze school.  
Wij bieden wel al lessen mediawijsheid en vuurwerklessen, maar dit zou wellicht een goede 
aanvulling zijn.  Eventueel eerst Tactus vragen voor een voorlichting voor ons eigen team.  
 
Kindcentrum 
Alle Chrono scholen zijn aan het ontwikkelen richting een Kindcentrum in samenwerking met 
Welluswijs. (Dit betekent een vorm van buitenschoolse opvang binnen de school). Voor ons als SBO 
school is dit een lastige casus. In welke vorm gaan wij dit gieten, wat is passend bij onze leerlingen en 
onze school? Welke mensen zullen de buitenschoolse opvang draaien? 
Deze ontwikkeling wordt opgenomen in het nieuwe schoolplan.  Dit nieuwe schoolplan start volgend 
schooljaar. 
 
Rondvraag                                                                                             

• In februari bespreken we het tussentijds verslag (van het jaarplan).  

• Inge zal in februari waarschijnlijk voor het laatst aansluiten bij de MR vergadering. We gaan 
kijken wie haar gaat vervangen. Aan het einde van het schooljaar zal Klaas Peter ook uit de MR 
gaan. Karin wil de rol als voorzitter dan wel overnemen.  

Het is goed om iets meer toe te lichten over de bedoeling van de MR, bij de vacature van een nieuw 
MR lid. Nanny maakt een opzet. 

• Lianne zit in de klankbordgroep vervoer. In deze klankbordgroep zitten verschillende partijen van 
verschillende scholen. Deze groep kijkt naar hoe het nu gaat met het vervoer, welke 
aanpassingen er eventueel mogelijk zijn en denkt mee over de nieuwe aanbesteding.  

We hopen dat van hieruit meerdere klankbordgroepen kunnen ontstaan voor andere 
aanbestedingen binnen de gemeente (dyslexiezorg, jeugdhulpverlening).  
 


