
Notulen MR  

Aanwezig: Wouter, Sonja, Rob, Linda en Ellen  

1.Mededelingen/post 

*Een ouder heeft aangegeven dat ze het jammer vindt dat er, na de commotie van vorig jaar bij de 
bekendmaking dat er een gr2/3 zou komen, nu geen aandacht is voor hoe het gaat in die groep. Zij 
gaf zelf haar complimenten over hoe het daar nu gaat. 

*Er zijn weinig aanmeldingen vanuit de onderbouw voor de algemene informatieavond waardoor 
deze niet doorgaat.  

2.Samenstellen van de rollen binnen de MR; 

Gebaseerd op het aantal ll-en op school zijn er met 2 leerkrachten en 2 ouders voldoende 
bezettingen in de MR. 

De oude bezetting blijft van kracht; 

Voorzitter: Wouter Slijkerman 

Notulist: Sonja Greuter 

Penningmeester: Nanda Haverkort 

3. Status Kindcentrum;  

Ontwikkeling is nog steeds in volle gang, soms makkelijk soms wat lastiger. De 2-daagse, waar school, 
SKOP en de PSZ mee naartoe zijn geweest, heeft er deels voor gezorgd dat het team met alle neuzen 
dezelfde kant opstaat. 

Er zijn wat moeilijkheden rondom de samenwerking met SKOP. Opspoor legt verantwoordelijkheid 
bij directies van school, en SKOP neemt deze verantwoordelijkheid liever zelf. 

SKOP overlegt soms met ouders zonder daarover eerst overleg te hebben met school. Dit maakt het 
soms lastig. Linda is er druk mee bezig dit soepeler te laten verlopen. 

Vragen over de status v h kindcentrum; 

-EDI heeft te maken met het instructiemodel; effectief directe instructie 

-HGW handelingsgericht werken 

Essentiele vaardigheden voor de toekomst, waar wordt dit geborgd?: opdracht is dat er een 
schoolplan komt waarin deze visie wordt uitgewerkt. 

-Een schoolplan schrijf je voor 4 jaar. Vaak wordt dit deels vervangen na 4 jr.  

 

4. status inspectie 

Vandaag evaluatie gehad. Inspectie heeft gekeken in de klassen en er is een gesprek geweest tussen 
Mieke, Linda en inspecteur. Inspectie was tevreden over de bezoeken aan de klassen. 

Er moet nog aan een aantal zaken voldaan worden en er moet een nieuw schoolplan komen. 



Ellen geeft aan dat er wel veranderingen zijn doorgevoerd die essentieel waren. Onder andere de 
communicatie naar de kinderen toe op het bord, de manier van instructie geven, Snappet wordt 
beter ingezet. Kinderen wordt bewust gemaakt wát ze gaan leren. Als je gedurende de dag door de 
gangen loopt heerst er rust, de deuren kunnen bij iedere klas openstaan. 

Punt van aandacht is het afstemmen van het aanbod op de evaluatie van het gegeven onderwijs.  

School werkt nu toe naar januari. Dan komt inspectie weer langs voor het herstelonderzoek. 

 

5. Gezonde school 

-JOGG (jongeren op gezond gewicht) is in overleg met school of er doppers uitgedeeld mogen 
worden op school. Er zitten hier wat restricties aan, dus school is nog in overleg. 

-De “gezonde school subsidie” is o.a. voor het schoolplein. Dit komt ook in het schoolplan. Er komt 
een sponsorloop voor het schoolplein. JOGG zal hier ook aan meewerken. Er is veel geld nodig voor 
het schoolplein, dat is er op dit moment nog niet. Dus de verandering staat nog even in de wacht 
totdat er genoeg is gespaard. In de herfstvakantie worden wel de “plassen” weggewerkt op het plein. 

 

6.Voortgang besteding extra geld i.v.m. verlaging werkdruk 

Het team is op dit moment nog bezig met het onderzoeken naar de mogelijkheden van een docent 
kunst/cultuur en/of een klassenassistente. 

 

7. MR vergaderschema komend schooljaar 

 

8.Verkeerssituatie rondom school 

MR is blij met de inrichting. Er komt nog een nieuwe ingang, maar dat duurt nog even. 
Eenrichtingsverkeer is fijn, alhoewel niet iedereen zich eraan houdt. 

 

9. Evaluatie van de startgesprekken 

Leerkrachten willen weten hoe de ouders van de MR de startgesprekken hebben ervaren. Ouders 
geven aan dat ze het als positief hebben ervaren. Kinderen kunnen tijdens dit gesprek ook 
kennismaken met de leerkrachten. Het is leuk om je eigen kind te horen en wat zijn/haar ideeën zijn. 
Het feit dat de leerkracht vraagt naar de hobby’s en interesses van de kinderen maakt dat de 
kinderen zich ook gehoord en gezien voelen. 

 

10. Rondvraag 

nvt 

 

 


