
      

 
MR-vergadering 

Datum: 31 mei 2017 
Locatie: De Schatkist 
Aanvang: 20.00 uur. 

Aanwezig:  Daniëlle, Tanja, Huub, Monique, Jessy 
 

 Actiepunten vanuit vorige MR-vergaderingen   
 

Actie Door Wanneer Afgerond 

Schooltijden op de agenda van de 
MR 

Daniëlle Volgend 
schooljaar 

nee 

Werkgroep samenstellen 
relevantie voorschoolse opvang 

Allen Volgend 
schooljaar 

nee 

Schriftelijke informatie volgend 
schooljaar voor de zomervakantie 

Huub / 
Monique V. 
i.s.m. team 

Dit schooljaar In gang gezet 
richting team 

Werkgroep samenstellen m.b.t. 
gezonde school.  

Huub / 
Monique V. 
i.s.m. team 

Zsm (dit 
wordt nieuwe 
schooljaar) 

Ja, er komt 
geen 
werkgroep.  

Bespreekbaar maken inzet 
expertise van ouders 

Allen Langere 
termijn 

nee 

Samenwerking externe instanties 
m.b.t buitenschoolse activiteiten. 

Allen Langere 
termijn 

nee 

Op agenda vergadering: 
Werkgroep opstellen m.b.t. het 
onderscheiden van andere 
scholen n.a.v. info Pearl en 
oproep doen in het journaaltje 
hiervoor. 

Huub / 
Monique V.  

Einde van het 
schooljaar 

Nee 

Doormailen begroting naar de MR 
leden. 

Eefje  zsm Ja 

Doormailen begroting naar de MR 
leden. 

Eefje  zsm Ja 

In de nieuwsbrief uitleggen 
waarom studiedagen op bepaalde 
momenten gepland worden en 
het aantal uren per jaar kan 
verschillen. 

Huub zsm Nee 

Betonnen blokken verplaatsen Jac 
 
 

zsm Ja 

 



1. Ingekomen stukken  
GMR jaarplanning graag allen doorlezen voor 19 juni. Welke punten willen wij 
volgend jaar onder de aandacht brengen?    

 
2. Notulen en planning 
-  Notulen zijn doorgenomen en goedgekeurd.  
 
 
 
3. Doelen en aandachtspunten  
 Uit de ouderevaluatie punten benoemen richting ouders wat we volgend jaar 
gaan aanpakken (journaaltje)   
 
4. Afstemming met ouderraad 
 Daniëlle is regelmatig aangeschoven bij een vergadering van de OR en de 
ouderevaluatie is met de OR besproken.  
 
5. Formatie  
- Na uitleg van Monique is de MR akkoord met het formatieplaatje. 8 juni komt 
dit in het journaaltje. Deze week nog niet, omdat Huub hoopt tegen die tijd de 
vervanging voor Eefje en Katrien rond te hebben, zodat het helemaal compleet is. 
Morgen, 1 juni, komt er wel een vooraankondiging in het Journaaltje dat MR akkoord 
is en dat volgende week de informatie naar buiten gaat. Tot die tijd hopende op 
discretie door allen.  
 
6. Planning studiemiddagen 
- Akkoord en z.s.m. in Journaaltje 
 
7. Evaluatie open dag en groep 5  
- Lage opkomst open dag, organisatie prima verlopen; informatie vanuit de gemeente 
was erg laat.  
- De ouders van groep 5 hebben een aantal weken geleden een afsluitende evaluatie 
gehad. De nieuwsbrieven werden als erg positief ervaren. In het komend schooljaar 
kunnen de ervaring rondom groep 5 een leerschool zijn voor de aankomende grote 
groep 3.  
 
8. Wat nog voorbij kwam 
- 3 t/m 8 informatiebrief nieuwe schooljaar al met het laatste rapport mee naar huis. 
In het nieuwe schooljaar informele kennismaking ouders-kind-juf middels een 
inloopavond.  
- werkgroep schooltijden  volgend schooljaar formeren 
- gezonde school: is in het team besproken. Er komt nogal wat bij kijken om dat label 
te verkrijgen. Het team staat aar niet achter. Wel willen we dit in een kleinere vorm 
doen. Er word geopperd om op zijn minst op de hele dagen fruit mee te geven naar 
school en daarnaast het drinkgedrag aan de kaak te stellen (veel pakjes zitten 
bomvol suikers). De OR wordt hierover gepolst.  

 
 
 
Volgende MR bijeenkomst op maandag 19 juni, om 20.00 u. Schatkist. 



 

Actiepunten: 
 

Actie Door Wanneer Afgerond 

Doelen en aandachtspunten uit 
ouderenquête communiceren met 
ouders via Journaaltje (wat gaan 
we volgend jaar aanpakken) 

Monique zsm Nee  

In de nieuwsbrief uitleggen 
waarom studiedagen op bepaalde 
momenten gepland worden en het 
aantal uren per jaar kan 
verschillen. 

Huub zsm Nee 

Vooraankondiging formatie in 
Journaaltje  

Monique 1 juni Ja  

Formatieplaatje in Journaaltje Monique 8 juni Nee 

Studiedagen 2017-2018 in 
Journaaltje  

Monique 1 juni Ja  

Infobrief nieuwe groep aan het 
einde van het schooljaar mee met 
de leerlingen in het laatste rapport 

Team / 
Monique 

Juli  In gang gezet  

Hoe denkt de OR over gezonden 
school en bv. fruitdagen op de 
hele dagen?  

Daniëlle Juni/juli  Nee  

 


