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Notulen  MR vergadering woensdag 30 augustus 2017 
   
Aanvangstijd: 20:00 uur  

 
Aanwezig; Machteld, Tamara, Janet, Simone, Margriet en Jacoline 
 

1. Welkom en opening (Janet)  
Janet opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom, speciaal een hartelijk welkom 
voor Machteld. 

           Janet leest een gedicht voor: “Gelukkig zijn zij’. 
 

2. Vaststellen agenda en mededelingen  

De agenda wordt vastgesteld en er zijn geen mededelingen. 

 

3. Ingekomen post (Jacoline):  
- infoMR juni 2017 

 

4. Goedkeuren notulen vorige vergadering en doornemen actielijst  
De notulen worden goedgekeurd en de actielijst doorlopen. 
Bij het punt financiën kan er misschien gedacht worden over een diepvries en hesjes voor de 
kinderen. 

 

5. Jaarplan met evaluatie 2016-2017 (I)  

Enkele punten uit het geëvalueerde jaarplan van het schooljaar 2016-2017, komen niet terug in 

het jaarplan van 2017-2018. Een overzicht zou duidelijker zijn, wordt het meer leesbaar. Nu 

zijn bepaalde punten moeilijk te koppelen.  

 

6. Jaarplan 2017-2018 (B)  

Over de kijkmorgen is volgend de teamgeleding nog geen besluit genomen. Rob kijkt dit na. 

Bij de 10 minutengesprekken met kinderen, mogen de afspraken iets specifieker. 

 

7. Voortgang schooltijden (I/D)   
Wordt besproken bij agendapunt 10, met aanwezigheid van Rob. 

 

8. Schooljaar 2017-2018 (B) 

 Verdeling taken  

De verdeling van de taken blijft hetzelfde. 

 Vaststelling huishoudelijk regelement  

Huishoudelijk reglement wordt vastgesteld 

 Vaststelling vergaderschema  

Het vergaderschema wordt enigszins aangepast en daarna vastgesteld. 

 Vaststelling vergaderrooster  

De data van de vergaderingen worden vastgesteld. 

 MR-jaarverslag 2016-2017  

Het jaarverslag moet aangepast worden met een apart stukje over de besluitvorming 

tot het vijf-gelijke-dagen model 

 

9. GMR-zaken (I/D) (zie ook meegestuurde stukken) 
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a) Notulen GMR-vergadering 23 mei 2017 

b) Overige stukken GMR-vergadering. Zijn nog niet in te zien. 

Janet gaat bij de GMR vragen of de MR agenda en notulen, nog steeds opgehangen dienen 

te worden. Hoe gaat dit bij de andere scholen? Agenda en notulen zijn namelijk altijd in te zien 

op de website van de school. In het verleden werd er in ons jaarverslag tevens een stukje over 

de GMR opgenomen. Is dit ook nog noodzakelijk? Misschien is het mogelijk om het 

jaarverslag van de GMR te verspreiden. 

 
10. Bespreking met Rob 

 Start vijf-gelijke-dagenmodel 

Het is wennen, maar over het algemeen genomen is het voor de kinderen rustiger, maar 

vermoeiend. Ook voor de leerkrachten is het nog vermoeiend om aan één stuk door te 

moeten werken. Er zijn voordelen, er zijn nadelen. 

 Rob geeft uitleg over de jaarplannen. De punten die niet terug te vinden zijn in het nieuwe 

jaarplan, staan gepland op het jaarbord. Vallen dus niet tussen wal en schip. Is in het 

jaarplan niet duidelijk aangegeven. 

 Het overleg van de directeuren is nu 1x per drie weken. 

    

11.  Schoolontwikkeling (teamgeleding): (I) 
a) Nieuwe methodes 

My name is Tom; muzieklessen van Bauke; ontdekkend/onderzoekend leren; 
  Er wordt nader gekeken naar een nieuwe taalmethode, wordt het Staal of Taalactief. 

b) Actieplan LeerKRACHT, Teach like a champion voor de leerkrachten. 
c) Wat verder ter tafel komt 

 
12. Rondvraag 

Komt het vak Engels op het rapport? Daar zal in het team nog over gesproken worden. 
 
Opening: Janet 
Notuleren: Jacoline 

 
Sluiting van de vergadering: 21.58 uur. 

 


