
 

 
 

MR-vergadering 
Datum: 10 september 2018 

Locatie: De Boogurt  
Aanvang: 19.30 

Aanwezig:  Daniëlle, Tanja, Ilona, Eefje, Anne-Karen, Imke,  Jessy, Huub, Claire  
 

 Actiepunten vanuit vorige MR-vergaderingen   
 
 

Actie Door Wanneer Afgerond 

Verkiezingen MR  
(beleid, herkiesbaarheid, oproep  
Journaaltje)  

Jessy mei ja 

Verkiezingen uitschrijven Daniëlle,  
Jessy 

augustus ja  

Continurooster  Jessy mei  ja 

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

Allen 23 april Nee (sep 2018)  

Wet op privacy SkoZOk  vóór 25 mei ja 

Stukje toevoegen aan de schoolgids 
over gezonde school. 5 minuten fruit 
eten werpt zijn vruchten af. 

Monique  Mei ja 

Notulen MR doorsturen naar 
voorzitter OR. 

Jessy september ja 

Wet op privacy SkoZOk  vóór 25 mei ja 

 

 
1. Opening om 19.30u samen met Boogurt  

Voorstellen nieuwe leden, te weten Claire en Imke.   
Claire en Huub zijn beiden bij het algemeen gedeelte en sluiten daarna aan bij één van de 
twee scholen indien nodig.  
Toelichting SOP door Claire (op nuances aangepast t.o.v. eind vorig schooljaar). Het SOP is 
terug te vinden op intranet bij MR na de laatste aanpassingen van Claire.  
 

2. Notulen + actiepunten vorige vergadering  
 
- Gezonde school komt nog een keer terug  
- TSO  gesprekken blijven gaande, want de afspraak van vaste gezichten op een groep is 

na de vakantie weer verwaterd. Eefje en José voeren deze gesprekken.  
- Jaarplan wordt door Daniëlle gestuurd, bij ieders goedkeuring komt dit bij deze notulen.  

 
3. Punten vanuit directie  

 

- Toelichten SOP (zie punt 1)  

- We zitten op koers wat betreft financiële zaken. Huub heeft hiervan bericht gehad van 

SKOzoK. 5 november wordt de nieuwe begroting doorgenomen.  

- We krijgen subsidie om de speelplaats groener te maken, waardoor het minder heet 

wordt op de tegels in de hete zomermaanden. Er is een werkgroep o.l.v. Huub opgericht 



die hierover in gesprek gaan met de gemeente. Daniëlle geeft aan om ook het idee van 

de watertap mee te nemen in dit plan (dit is ook gesubsidieerd).  Dit komt iedere MR-

vergadering op de agenda, zodat de stand van zaken besproken kan worden.  

 

4. Doelen MR 2018-2019 (n.a.v. de ouderpeiling 2 jaar geleden) 
- Bewegend leren (gezonde school) . Hoe integreren we bewegen in ons onderwijs. 

- Communicatie richting ouders wat betreft protocollen is nog onduidelijk.  Een idee is om 

eens een stukje in het Journaaltje te zetten, bv. het pestprotocol (dit kan met een link 

naar de site in het Journaaltje). Hoe ontstaan deze, wat is de visie? Hoe blijven we erover 

in gesprek?   

- Thema-avond  bewegen in de school, passend onderwijs of hoogbegaafd/hoog 

gevoeligheid/ faalangst.  

- Claire polst of er al thema-avonden op de rol staan vanuit directie.  
 
 

5. Wisseling oudergeleding MR  
Uitslag van de stemming delen met de MR.  
Inge Rijnders heeft met 47% van de stemmen de verkiezingen gewonnen. Zij wordt hierover 
ingelicht en zal per 1 oktober MR-lid zijn.   
In het vervolg wordt de wisseldatum het nieuwe schooljaar.   
Daniëlle geeft aan evt. volgend jaar te willen wisselen (tenzij er niemand anders is).  
De vraag om als ouder in de MR te willen komen moet voortaan voor de meivakantie de deur 
uit, zodat de verkiezingen voor einde schooljaar plaats kunnen vinden.  
 

6. Thema-avonden  2018-2019 

Zie punt 4 

 

7. Rondvraag  

Jessy: Nemen we afscheid van de MR-leden? Ja, er is in het verleden altijd budget geweest 

om iets te organiseren. Claire vraagt dit na bij Huub.  

Ilona: nu Eric van Buul het Zuiderpoortbad heeft overgenomen is het misschien interessant 

om te informeren naar zwemmen met school. Om het zwemmen te onderhouden. Dit punt 

wordt meegenomen in het MT.  

 Tanja: er zijn ook mogelijkheden om judo (in combinatie met weerbaarheid) als school op te 
 vragen. Tanja informeert naar de mogelijkheden (en kosten)  
 
Actiepunten:  

Actie Door Wanneer Afgerond 

Staal nog eens benoemen in het 
Journaaltje.  

Eefje / A-K  september 2018  nee  

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

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 nee  

Nieuws vanuit de MR (stemming + 
vraag) 

Jessy 12 september 2018 nee  

Met opmerkingen [D1]:  



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 nee  

    

 

 

In het journaaltje:  

- Doelen MR  

- MR-verkiezingen  

- Wat willen de ouders als onderwerp op de thema-avond?  


