
Notulen MR 15-04-2019 

Aanwezig: Nanda,Wendy,Angeline,Jack,Margret, 

Afwezig: Lotte, met bericht. 

 

1.Ingekomen stukken/mededelingen: geen 

2.Notulen 04-02-2019 : goedgekeurd. 

3.Onderwerpen vanuit de directie: 

-Schoolplan/Schoolgids: Elke 4 jaar wordt een nieuw schoolplan geschreven waarin 

de missie en visie en de plannen die we hebben voor onze school omschreven en 

toegelicht worden. Half mei komt er een concept schoolplan. Dit wordt doorgestuurd 

naar de MR. De MR leest het concept door en geeft eventueel aanvullingen. Aan het 

einde van het schooljaar wordt het plan definitief en wordt het toegestuurd naar de 

inspectie. 

-Inspectiebezoek : De inspectie heeft 4 klassen bezocht. Het bezoek is goed 

verlopen. Er is gekeken naar het didactisch handelen van de leerkrachten en de 

ontwikkeling van onze school en het borgen van onze kwaliteiten is besproken. De 

inspectie heeft ook een gesprek gehad met de directie en de ib-er en met de 

teamleden. Dit heeft geresulteerd in een tevreden indruk en voldoende vertrouwen in 

onze school. Over 4 jaar zal de inspecteur opnieuw onze school bezoeken. 

-Stand van zaken over het schoolplein: de werkgroep schoolplein heeft ingestemd 

met de offerte van “de Twee Heren“. Er is overleg met de gemeente en de directie 

over de financiën en de werkgroep is bezig met het werven van fondsen. 

-Sollicitaties: er is een formele procedure gestart.(Jack geeft hierover toelichting)De 

sollicitaties zijn stichtingbreed. 

-Reacties op de brief over het continurooster: De brief is verspreid. Hierop is 1 

positieve reactie binnen gekomen. 

-Lestijden: Welke modellen hebben we? Alle MR-leden gaan hierover nadenken. Het 

team van de school bespreekt dit punt op een teamvergadering. Het streven is om 

voor het einde van het schooljaar een besluit te nemen zodat we het eventueel in het 

nieuwe schooljaar kunnen laten ingaan. 

4.Punten vanuit de GMR: 

 -Vertrouwenspersoon: bij ons op school:Miranda. Ze is bekend bij de kinderen en 

ouders.2 keer per jaar komt Miranda in de klassen om vragen te stellen aan de 

kinderen.(Veiligheidsprotocol) Kinderen (en ouders) die daar behoefte aan hebben 

kunnen bij Miranda terecht. 



-BHV: voldoende opgeleide BHV-ers bij ons op school. Er is elke dag een BHV-er 

aanwezig. Bij toernooien en dergelijke is er een BHV-er aanwezig namens de 

organisatie.(vereniging) 

-GMR: nieuwe leden voor volgend schooljaar: 1 ouder en 1 teamlid. 

Angeline zal namens de MR een oproep doen bij de ouders.(Anja wordt gevraagd 

voor input)Voor het team wordt dit een agendapunt op de volgende teamvergadering. 

5.Rondvraag: 

-Nanda: kunnen we een actielijst/overzicht maken weke punten er de komende 

periode op de agenda van de MR-vergadering besproken moeten worden? 

We denken hierbij bijvoorbeeld aan: rapporten, port-folio, hoogbegaafdheid, 

projectplannen, leerwinst,schoolplan,schoolgids,lestijden,nieuwe GMR leden,een hek 

aan de voorzijde/zijkant bij het onderbouw-schoolplein,jaarplanning. 

***Volgende MR-vergadering is op 17 juni ,aanvang 19.30 uur. Van tevoren graag 

concept schoolgids doornemen!*** 

 


