
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
CONCEPTVERSLAG MR – VERGADERING    
 
06-04-2017 

Aanwezig: 
 
 

Namens de ouders: Judith, Charlotte 
Afwezig met kennisgeving: Susanne, Jessie 
Namens het team: Roos, Marjolein, Marion, Malaïka 
Toehoorders:  

 

1. Opening/mededelingen/indienen rondvraag  

De vergadering start om 19.35 uur. 
 

 

2. Vakantierooster   

Er wordt gevraagd om een Skozok studiedag in te plannen. Het is 1 dag. 
Datum is nog onbekend.  
Voorwaarde: datum tijdig communiceren in de jaarplanning voor de 
zomervakantie en ook aan het begin van het schooljaar. 
We gaan nu voorbij aan wat er gepubliceerd is. 
We komen dan wel onder de Skozoknorm van 945 uur  uit. De wettelijke 
norm van 940 uur halen we wel. 
 

 

3.  TSO tariefaanpassing  

Tso heeft niet gereageerd. 
 

 

4. Herkenbaarheid MR  

Marion, Jessie, Susanne en Judith hebben hiervoor bij elkaar gezeten. 
Ze hebben zich verdiept in het onderwerp.  
MR wil meer herkenbaar zijn.  
Groepsfoto maken en via de nieuwsbrief onszelf meer bekend maken. Als we 
meer herkenbaar zijn, dan kunnen we thema’s e.d. meer delen.  
Judith heeft wat stukken ouderparticipatie gevonden en gaat ze per mail met 
ons delen. Vandaaruit gaan we keuzes maken.  
Judith deelt ouderbetrokkenheid van Zwijsen uit. 
Mini-onderzoek van Judith op school uitvoeren? 
Onderzoek van Skozok gebruiken?  
Nieuwsbrief: kort stukje in de nieuwsbrief met wat er besproken is. Meer 
lezen: mogelijkheid om door te klikken op de site naar het verslag. 
MR heeft behoefte aan inlog op de website. Aparte inlog gewenst. Aanvragen 
via Skozok ict? 
Donderdag 20 april, voorafgaand aan de thema-avond door APS wordt de 
foto gemaakt.  
 

 
 
 
Allen 
 
Judith 
 
 
 
 
 
 
Malaïka 

5. Thema’s talentontwikkeling en opvoeding  

Informatieavond over opvoeding als leuke informatieavond voor ouders.  



Talentontwikkeling komt volgend jaar aan bod vanuit Skozok met de 
‘monstertjes’.  
 

6. Andere schooltijden (op de agenda als continurooster vermeld)  

Andere schooltijden! Naam is verkeerd, anders suggereren we dat er een 
continurooster komt.  
Document andere tijden delen met het team via de nieuwsbrief. 
Judith  heeft vragen opgesteld en mailt ze rond.  
Wel rekening houden met de nieuwe CAO. Die is in dit document nog niet 
verwerkt. (2010) 
Argumentenkaart printen op A3.  
Onderzoek uit 2016: Er zijn scholen onderzocht die zijn overgestapt. Hoe 
tevreden zijn ze daar over?  
Vragen bundelen: Mailen naar Malaïka. Dan doorsturen naar Trees/AVS 

 
 
Malaïka 
 
 
 
 
 
Allen 

7. Rapport  

Reacties zijn rechtstreeks naar Trees gegaan. 
Het is een beter rapport dan 1. Het team is meer betrokken geweest bij de 
ontwikkeling.  
De term ‘beheerst’ blijft lastig.  
 
Moment van verschil bij mening leerling/leerkracht (vooraan in het rapport): 
balkje eronder om verschil te bespreken? Waar zit het verschil dan in?  
Veel verschil in open vakjes invullen tussen de groepen. 
Groep 7/8 mist cijfers. Te weinig aandacht voor de overgang naar de 
middelbare school.  
 
Input kinderen? Wat vinden kinderen van hun rapport? Dit is nog niet 
gevraagd. Via leerlingenraad/MT? 
 
Er hebben minder ouders gereageerd via de evaluatie.  
Digitalisering voor leerkrachten en ouders heeft de voorkeur. 
Rapport 3 van te voren sturen naar de MR. 
Hoe gaan we de test van dit jaar evalueren?  
Trees vragen de evaluatie van rapport 2 door te naar MR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MT 
 
 
 
 
 
 
Trees 

8. Formatie MR geleding  

Charlotte maakt de 4 jaar vol. Roos denkt er nog over na.  
Gaat iedereen verder door volgend jaar? Graag z.s.m. doorgeven wanneer je 
niet doorgaat. 
 

 
 
Allen 

9. Formatie  

Geen hap snap. 
Er worden punten opgesteld. (bijlage) 
Informatiegegevens inzien en samen gaan puzzelen op de volgende MR 
vergadering. 
 

 

10. Rondvraag  

Judith:  
Engels onder de maat? Leerkrachten krijgen terugkoppeling van middelbare 
school. Vwo-ers schijnen wat achter te lopen. De andere niveau’s niet.  
Engelse methode niet toereikend? (grammatica) Leerkrachten hebben dit 
signaal opgepakt en er is een oriëntatie op een nieuwe methode. 
Seksuele voorlichting (lentekriebels) Geven we aan het MT. Verkennen voor 
volgend jaar? 

 
 
 
 
 
MT 



Voorzitterschap/voorbespreking. Jaarplanning goed strak neerzetten.  

11. Sluiting  
Gezellige vergadering. We missen de koekjes.  
Wel uitgelopen, maar wel nuttig.  
Vergadering sluit om 21.55 uur. 

 

Actielijst: 
 
Datum: Actie:        Uitvoerende(n) 
10-10-2016 03 Kwetsbaarheid Sop 2016-2017 bespreken  Team 
 
10-10-2016 07 Visie combinatieklassen    Team 
 
07-02-2017 01 Ondersteuningsplan op de website   Malaïka/Lida 
 
06-04-2017 01 Groepsfoto maken op 20 april   Allen 
 
06-04-2017 02 Stukken ouderparticipatie doorsturen  Judith 
 
06-04-2017 03 Inlog MR aan Skozo-kict aanvragen website Malaïka 
 
06-04-2017 04 Document schooltijden doorsturen voor in  Malaïka 

 Weekopener naar het team. 
 
06-04-2017 05 Vragen mailen AVS voor 16 april   Allen 
 
06-04-2017 06 Vragen AVS bundelen en naar Trees sturen Malaïka  
 
06-04-2017 07 Evaluatie rapport 2 kinderen    MT 
 
06-04-2017 08 Evaluatie uitkomsten rapport 2 naar MR sturen Trees 
 
06-04-2017 09 Doorgeven of je verder gaat met MR  Allen 
 
06-04-2017 10 Lentekriebels?     MT 

 
 
Volgende vergadering is gepland op: maandag 15 mei 19.30-21.30 uur  
Punten voor de vergadering volgens het jaarplan: 

 Formatieplan 2017-2018 concept/definitief (< 1 mei gereed)  

 Evaluatie SOP periode 2  

 Schoolgids 2017-2018 concept 

 Schoolplan 2015-2019: terug- en vooruitblik 

 Mail nieuwe MR leden? 

 Thema? Andere schooltijden? 
 

 
   


