
      

 
MR-vergadering 

Datum: 03 oktober 2016 
Locatie: De Schatkist 
Aanvang: 19.30 uur. 

Aanwezig: Daniëlle, Ilona, Tanja, Huub, Jessy, Monique en Eefje 
 

 Actiepunten vanuit vorige MR-vergadering   
 

Actie Door Wanneer Afgerond 

Jaarplan opstellen en doorsturen  Daniëlle  zsm Ja 
 

Laatste aanpassingen enquête  Daniëlle / 
Ilona 

zsm Ja  

Enquêtes kopiëren en afgeven bij 
Ans 

Daniëlle Voor 3 
oktober 

Ja  

Doos in de koffiekamer neerzetten 
 

Daniëlle 3 oktober Ja  

Vooraankondiging en herinnering 
journaaltje 

Eefje/Ans Volgende 
week / 6 okt. 

Ja  

Vooraankondiging en herinnering 
SKOZapp 

Monique Volgende 
week / 6 okt. 

Ja 

 
1.Opening  

- Gezamenlijke opening met de Boogurt. Monique V. geeft een presentatie over 
de ontwikkelpunten van de Boogurt en de Schatkist. 
Hierin  wordt uitleg gegeven over de volgende onderwerpen: 
* Leren leren 
* Communicatie 
* Positieve leerhouding 
* Leren van en met elkaar 
* ICT 

 
Vergadering wordt voortgezet met alleen de MR van de schatkist. 
 
2. Notulen en planning 
De notulen zijn goedgekeurd en actiepunten afgerond. Er wordt afgesproken dat we 
waar mogelijk samen vergaderen met de Boogurt. 
Dit zal in ieder geval zijn op 6 februari 19.30 u. op de Boogurt (tussentijdse evaluatie) 
en op 19 juni 19.30 u. op de Schatkist. 
 
 

 



3. Jaarplan 
We volgen gedurende het schooljaar het jaarplan van de MR. Zo komen alle punten 
aan bod. Zijn er andere punten die leven, worden deze toegevoegd op de agenda. 
Op de vergadering van november wordt eenmalig toegevoegd: het bespreken van de 
uitslag van de enquête.  
In het jaarplan staat de datum van de open dag opgenomen, gericht op de nieuwe 
leerlingen. De datum van de open dag voor de ouders van de leerlingen die al op de 
schatkist zitten, moet nog gepland worden (Monique en Huub). 
 
Rondvraag 
- De peuterspeelzaal sluit aan bij sommige activiteiten van de basisschool, 
bijvoorbeeld met Sinterklaas en kerst. De peuters nemen dit jaar ook deel aan de 
herdertjestocht. 
Ilona geeft regelmatig (punten uit) de nieuwsbrief van de peuterspeelzaal door aan 
Ans, zodat dit ook opgenomen kan worden in het journaaltje. 
 
- Er wordt regelmatig overlast bevonden rondom de school van de keet en jongeren. 
Nogmaals contact opnemen met de gemeente (Huub). 
 
- Opening van de vernieuwde Schatkist incl. peuterspeelzaal op 3 november. 
Waarom is gekozen voor de tijd van 15.00-17.00 u? Deze tijd wordt niet door alle 
ouders als prettig ervaren, ivm werktijden.  
Er is gekozen voor een tijd ’s middags, aansluitend aan schooltijd, zodat zoveel 
mogelijk kinderen erbij kunnen zijn. ’s Avonds is de kans groter dat niet alle jongste 
kinderen kunnen komen. Hierover ook uitleg geven in het journaaltje 
(Monique/Huub). 
 
- De opening van de vernieuwde Schatkist incl. peuterspeelzaal kenbaar maken in de 
grenskoerier (Jessy). 

 
Volgende MR bijeenkomst op maandag 21 november, om 20.00 u. Schatkist. 
 

Actiepunten: 
 

Actie Door Wanneer Afgerond 

Gezamenlijke data met MR de 
Boogurt vastleggen. 

Monique zsm Nee 
 

Uitslag enquête op de agenda van 
november zetten. 

Daniëlle Voor 21 nov. nee 

Datum plannen voor open dag voor 
ouders van leerlingen vd Schatkist 

Monique/Huub zsm nee 

Relevante info peuterspeelzaal 
doorgeven aan Ans voor in het 
journaaltje 

Ilona nvt nee 

Contact met gemeente rondom 
overlast keet. 

Huub zsm nee 

Info over keuze tijdstip vd opening 
in het journaaltje plaatsen 

Monique/Huub Volgende 
week / 6 okt. 

nee 

Opening kenbaar maken in 
grenskoerier 

Jessy Voor 3 nov. nee 



 


