
 

 
 

MR-vergadering 
Datum: 5 november 2018 

Locatie: De Schatkist  
Aanvang: 20u 

Aanwezig:  Claire, Huub, Tanja, Daniëlle, Inge, Imke, Jessy 
Afgemeld: Anne-Karen 

 

 Actiepunten vanuit vorige MR-vergaderingen   
  

Actie Door Wanneer Afgerond 

Staal nog eens benoemen in het 
Journaaltje.  

Eefje / A-K  september 2018  ja 
Journaaltje 5 

Sop komt nog een keer via de mail  Claire  september 2018  ja 

Begroting maken  Huub  november 2018 nee 

Data voor scholing MR opvragen Claire  november 2018 nee? 

Input vragen aan ouders via google 
forms  

Daniëlle  september 2018 ja 

Nieuws vanuit de MR (stemming + 
vraag) 

Jessy 12 september 2018 ja 

Reglement aanpassen wat betreft 
verkiezingen 

Jessy september 2018 nee  

Is er een ‘geldpotje’ voor de MR om 
afscheid te nemen van vertrekkende 
leden 

Claire  september 2018 ja 

Twee punten uitkiezen n.a.v. de 
ouderpeiling voor volgend schooljaar. 

Allen 23 april ja  

 
 

 
1. Opening  

Welkom aan Inge Rijnders. Zij stelt zichzelf nog eens voor en licht toe dat ze het fijn vindt een 
bijdrage te kunnen leveren aan de organisatie van de school.  
 

2. Notulen + actiepunten vorige vergadering / ingekomen stukken 
- jaarplan MR  zie mail  

 - cursus MR-leden (ouders)  (zie ook mail). Jessy meldt Inge aan.  
 - Daniëlle stuurt presentatie startcursus door naar Inge. 
 - Jessy zet jaarplan op de site. (via Ans)    
 - overleg Eric van Buul (zwembad) op de actielijst zetten. 19 november weer overleg scholen- 
  Sportverenigingen. Huub is daarbij aanwezig, als iemand wil aansluiten, graag.   
 - schooljudo op actielijst  Jessy pakt dit op.  
 - voorzitterschap moet in de loop van dit jaar overgedragen worden 
 - Jessy stuurt SOP naar Inge 
 

3. Punten vanuit directie  
-     begroting MR.  

Daarin opgenomen is het opknappen van de (groene) speelplaats. Uit de MR 



komt duidelijk naar voren dat het belangrijk is om met ouders te delen waar de opbrengst 

van de sponsorloop naar toe gaat. Concreet maken voor ouders en kinderen.  In het 

Journaaltje komt een stukje over de gang van zaken rondom opknappen speelplaats. 

Meubilair  is dat wel nodig? Wordt komend jaar bekeken. Ouders MR geven aan dat de 

methode geschiedenis wel erg oud is. Team neemt dit komend schooljaar mee.  

 

4. Jaarplan MR  

Daniëlle ligt het jaarplan van de MR toe. (zie ook mail) 

Jessy zorgt ervoor dat het jaarplan 2018-2019 op de website komt te staan evenals de 

evaluatie van het jaarplan 2017-2018. Ook zorgen voor een verwijzing in het Journaaltje.   

Het jaarplan is een kapstok voor de vergaderingen en zorgt ervoor dat een MR niets vergeet.  

Voor het volgende schooljaar is het aan te raden om een nieuwe ouderpeiling uit te zetten. 

Begin schooljaar 2019-2020, zodat je de nieuwe leerlingen al mee kunt nemen.   

 
5. Terugblik 1e thema-avond gepersonaliseerd leren 

Informatieve avond, interessant ook. Misschien meer ruimte geven om vragen te stellen. Dit 

kan ook d.m.v. post-its of op het eind of in ieder geval de vraag centraal stellen zodat alle 

ouders de vragen van anderen horen. Deze kunnen dan eventueel meegenomen worden in 

een verslag (Journaaltje) voor ouders die niet aanwezig konden zijn.  

 

6. Uitslag inventarisatie ouderpeiling  

Met deze uitslag hopen we een tweede onderwerp te vinden voor de volgende thema-

avond.  

Ouders informeren over uitkomsten peiling met daarbij meteen uitleg over waarom 

sommige zaken niet op een thema-avond terug komen.  

De MR wil insteken op schermtijd/social media / gameverslaving. Huub en Claire pakken dit 

op (en hangen dit op aan ‘gezonde school).  

 

7. Open dag (nieuwe leerlingen) 

30 januari 2019. Een van de ouders van de MR zal hierbij aanwezig. Misschien interessant om 

groep 8 ook dan een rol toe te bedelen (niet alleen tijdens de open dag voor alle ouders) 

 Informatieblad MR   controleren of de namen kloppen van de MR-leden. 

Afstemmen MR-OR  notulen doorsturen naar voorzitter OR met de vraag of zij nog punten 

hebben die de MR in de volgende vergadering mee moet nemen.  

 
8. Rondvraag 

Volgende vergadering 18 februari om 20u op de Schatkist.  

 

Actie Door Wanneer Afgerond 

Opknappen speelplaats 
communiceren naar ouders 

Imke november  nee 



 

 

Evaluatie jaarplan en jaarplan plaatsen 
op de website 

Ans/Jessy november  nee 

Begroting maken  Huub  november 2018 nee 

schoolzwemmen  Huub november nee 

schooljudo Jessy november nee 

verslag thema-avond Journaaltje Claire  november 2018  

Reglement aanpassen wat betreft 
verkiezingen 

Jessy november 2018 bezig 

Uitkomsten ouderpeiling  Claire  november  nee  

    


