
Notulen MR vergadering      ma 24-09-2018 

   

Opening  Vergadering wordt geopend. Kim M. en Edwin zijn niet aanwezig.   

Notulen Er zijn geen vragen over de notulen van de vorige vergadering  

Concept 
Jaarkalender 
2018/2019 

Concept jaarkalender 2018/2019 aanpassen. Welke speerpunten 
bespreken we dit jaar? Jaarkalender wordt aangepast en volgende 
vergadering aangenomen.  
Speerpunten: 

- Digitale veiligheid: Komt in mei op de agenda 
- Plan van aanpak: blijft elke vergadering terugkomen.  
- Verkeersveiligheid: ivm een mail van een ouder zeer 

actueel. Er komt een stukje in de Krook, eventueel wordt 
de wijkagent ingeschakeld. Komt in maart weer op de 
agenda 

- Continurooster: willen we een continurooster? Dit gaat 
verder worden onderzocht. Blijft op de agenda 

- Ouderbijdrage: is besproken en blijft op de agenda.  

 

Plan van 
aanpak/vragen 
van de 
oudergeleding 

Stand van zaken: Personeel is (bijna) compleet. Maurice start 
morgen als gymleerkracht, dinsdag en donderdag.  
Alle groepen zijn bemand. Invaller voor Jose is er nog niet. Dit is 
voor maandag om de week.  
Dwight heeft vertrouwen in de kwaliteit van de leerkrachten die er 
op dit moment staan.  
Dynamiek en sfeer binnen het team is goed.  
Inspectie heeft in juni gezegd: jullie hebben het naar 
omstandigheden goed gedaan. Wat we behaald moeten hebben is 
deels behaald. Resultaten (groep 8) zijn behaald. Afgelopen jaren 
was dit onder het landelijke gemiddelde. Dit jaar zat groep 8 op het 
landelijk gemiddelde.  
 

 

Cito-Analyse:  Analyses van rekenen, spelling, begrijpend lezen worden bekeken 
door de IB. Wat ga je doen in de klas aan acties? Er wordt niet 
meer gedacht in lessen maar in doelen? Hoe bereid ik mijn lessen 
voor?  
 
Caroline is een interim IB, Caroline is er in ieder geval tot januari. Er 
wordt gezocht naar een nieuwe IB. Caroline werkt de nieuwe IB in.  
 
 
 

 

Herkenbaarheid 
MR 

De MR moet herkenbaar zijn. Foto’s in de gang ophangen en 
voorstellen in de Krook.  
Notulen moeten op de website geplaatst worden (aangepaste 
notulen).  
In de Krook moet komen te staan over het bijwonen van de MR-
vergadering en het van te voren aanmelden.  

 

Inventarisatie 
scholingsbehoefte 

  

Verkeer om de 
school 

Mail van een ouder ontvangen. Er komt een stukje voor in de 
Krook om ouders te attenderen op de verkeersveiligheid rondom 

 



school. Eventueel schakelen we de wijkagent in. In maart weer 
opnieuw op de agenda.  

Rondvraag   
 

 

 

 

 


