
 
  

Notulen  MR vergadering maandag 20 november 2017 
  
 

Aanvangstijd: 20:00 uur alle leden zijn aanwezig 
  
1. Welkom en opening 
    
2. Vaststellen agenda en mededelingen 
  
3. Ingekomen post (Jacoline):  
- 
  
4. Goedkeuren notulen vorige vergadering en doornemen actielijst (op agenda) 
 Vastgesteld.stukje MR nieuwsbrief volgt nog. 
 
5. Voortgang schooltijden (I/D 
Opvallend: Wennen  lichamelijk, pauze heel belangrijk. 
Kwetsbaar dat de pauze door ouders ingevuld wordt, kunnen stagiaires dit doen, professional inhuren. 
Kinderen zijn gewend, het is wel duidelijk voor hen. 
Activiteiten lijken meer. Ook nagedacht over ouders verplichten  pleinwacht te lopen en evt. af te kopen. 
Informeren bij andere scholen hoe ze dat doen.  
Stukje over de eerste evaluatie in CN en even John laten meekijken.  
Bij John oudervragenlijst noemen, vragen wanneer die uitgaat en aangeven dat er in ieder geval een vraag 
over de nieuwe schooltijden in moet. Evt. meedenken in volgende vergadering of per mail. 
Janet neemt het punt op met John, we maken ons er zorgen om. 
Machteld schrijft stukje voor CN van 15 dec. 
 
6. Schoolondersteuningprofiel/passenderwijs. 
 Staat op de site en is aangepast. 
 
7. GMR zaken (I/D) (zie ook meegestuurde stukken) 
a) agenda GMR vergadering 31 oktober 
b) agenda samenkomst MR/GMR 7 november verslag door Margriet en Machteld. Niet alle scholen 
aanwezig. Samenstelling MR  kleine scholen, 3 ouders en 2  leraren. Verder besproken: 
Nieuwe sollicitatieprocedures, waaraan besteedt je het MR geld, GMR/ MR drive, tip bij toerbeurt lezen GMR 
stukken diegene doet dan verslag in de vergadering. 
c) overige stukken GMR vergadering 
  
8. Bespreking met John vervalt 
• Pauze evaluatie 15 november 
• Zaken vanuit CvB komt nog 
  
9. Besteding MR geld (zie mail van Simone met voorstellen)  
     Boekenkarren zijn gerepareerd, dus niet meer nodig. 
     We gaan voor koelvriescombi, Simone gaat dit met Danita bekijken. 
 
10. Schoolontwikkeling (teamgeleding): (I) 
a) Nieuwe methodes :Engelse les gehad, veel input geven in onderbouw, 
b) In bovenbouw insteken op spreken zonder angst. Taal methodes worden nu vergeleken en in 30 nov. In. 

Vergadering besproken.  
b)  Actieplan LeerKRACHT 
c)  Wat verder ter tafel komt. 
 
  
11. Rondvraag 
 Inspectiebezoek. John onderzoekt of de school voorgedragen kan worden of niet.  


