
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
VERSLAG MR – VERGADERING    
 
07-02-2017 

Aanwezig: 
 
 

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

 

1. Opening/mededelingen/indienen rondvraag  

Vertrek Carlo Sleegers (raad van bestuur)  
Malaika per 31 januari ondersteunend op een ander Skozok school op 
maandag en dinsdag. Op maandagen wordt ze vervangen door Aniek die al 
in de groep staat. Dinsdag is uitbreiding, dus verandert er voor de klas 
weinig.  
Carien heeft een contract gekregen op onze school! 
 

 

2. Ondersteuningsplan  

Dineke licht het plan toe. Leerkrachtondersteuner kan lichte en zware 
ondersteuning zijn. Deze benaming wordt nog veranderd in het document. 
Herken je hierin onze school? Mis je iets? 
Duidelijke taal voor ouders? 
Idee om op de website te plaatsen. Bladzijde 18 zichtbaar met uitleg 
afkortingen. Dan mogelijkheid om door te klikken naar het gehele document. 
Malaïka vraagt Lida of dit mogelijk is. 
5.5 geeft aan dat de (Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraad 
regelmatig evalueert. Hoe kunnen wij als MR de GMR benaderen? 
(inloopspreekuur) 
 
 

 
 
 
 
 
Malaïka 
Lida? 

3.  Conceptbegroting 2017 beleidsvoornemens + begroting  

Goedkeuring Skozok is nog niet binnen. Vorige vergadering al gekeken naar 
verschillen. Trees gaat uit van goedkeuring vrijdag a.s.  
 

 
 

4. Schooltijden  

Bekijken vanuit ouders, kinderen, leerkrachten. 
Leerkrachten ervaren weinig overlegtijd/vergadertijd.  
Er is meer ruimte nodig voor professionalisering. Vrijdagmiddag is hiervoor 
niet ideaal gebleken. 
We brengen het continurooster weer ter tafel. 
Trees stelt voor om iemand van de bond uit te nodigen en de voor- en 
nadelen te vertellen. (neutraal iemand) Trees neemt contact op, nodigt 
iemand uit om ons hier in mee te nemen en het proces toe te lichten. 

 
 
 
 
 
 
Trees 



Waar moeten we allemaal rekening mee houden? 
Duidelijke motivatie vanuit alle partijen. 
Aantal lesuren moet kloppen. 
TSO meenemen in het proces. 
… 
 

5. Formatie/formatieproces  

Uitgangspunten vanuit directie worden besproken en toegelicht. 
Aantallen bekijken. (zie overzicht Parnassys) 
Wat is gewenst? 
Visie school? 
Evaluatie proces en meedenken 2017-2018 
Gedeelte ook als MR apart (zonder Trees) Wat vinden wij belangrijk? Een 
half uur voor uit trekken op 16 maart? 

 
 

6. Vaststellen thema’s  

(1 binnen de MR en 1 schoolbreed; ouderinformatieavond) 
1. Excellente lln 
2. Talentontwikkeling 
3. Ict in PO/mediawijsheid 
4. Talentontwikkeling (binnen MR) 
5. Opvoeden ouders/school Trees heeft een vraag uitgezet bij Centrum 

(informatieavond) 
6. Maatschappelijke Deelname (CMD) Nog geen reactie. 
7. Leren leren (Skozokbreed; komt volgend schooljaar) 
8. Ouderbetrokkenheid in de breedste zin (elkaar meer tegemoetkomen; 

communicatie; open podium,) 
 
We kiezen voor binnen de MR : talentontwikkeling  
Met ouders: opvoeden ouders/school en ouderbetrokkenheid. 
Voor ouderbetrokkenheid wordt een groepje gevormd om het voor te 
bereiden/verkennen: Judith en Marion 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Judith 
Marion 

7. Rapport  

Wat vind je als ouder/teamlid van deze versie? 
De versie van de middenbouw en bovenbouw wordt bekeken.  
Opvallend: verschil midden/bovenbouw hoeveelheid.  
We gebruiken van Cito het leerlingvolgsysteem. 
Wij nemen dit jaar geen Cito eind toets af. We kiezen dit jaar als pilot voor 
Route 8. Deze toets is adaptief en vriendelijker. De Wilderen en de Drijfveer 
doen ook mee aan deze pilot. 
Punten blijft voorkeur onder ouders voor de bovenbouw. In de groepen 
krijgen kinderen ook cijfers, dus is dit logischer. 
Dit laatste punt wordt gedeeld tijdens de vergadering. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Marion 
Marjolein 

8. Rondvraag  

- 
 

 

9. Sluiting  

De vergadering sluit om 21.35 uur! 
 

 

Actielijst: 
 
Datum: Actie:        Uitvoerende(n) 
10-10-2016 03 Kwetsbaarheid Sop 2016-2017 bespreken  Team 



 
10-10-2016 07 Visie combinatieklassen    Team 
 
16-01-2016 05 Opgeven MR cursus bij Malaïka   Allen 
 
16-01-2016 06 Datumprikker etentje rondsturen   Judith 
 
 
 
07-02-2017 01 Ondersteuningsplan op de website   Malaïka/Lida 
 
07-02-2017 02 Bond uitnodigen omtrent informatie continurooster Trees 
 
07-02-2017 03 Ouderbetrokkenheid vorm geven   Judith/Marion 
 
07-02-2017 04 Cijfers bespreken rapport bb    Marion/Marjolein 
 
 
Volgende vergadering is gepland op: donderdag 16 maart 19.30-21.30 uur  
Susanne en Malaïka zijn  afwezig.  
Voorbespreking op: do 9 of vrij 10 maart met Trees, Judith en Marion? Andere datum 
afstemmen kan ook. 
 
Punten voor de vergadering volgens het jaarplan: 

 Formatieplan 2017-2018 concept (< 1 mei gereed) Zal nog niet gereed zijn 
15 mei? 

 Evaluatie SOP periode 2  

 Vakantierooster 2017-2018 (studiedagen e.d.) -> IR OMR  

 TSO – tarief aanpassing – Instemmingsrecht OMR  
 Thema 

 Continu rooster (1uur) 
 Formatie MR geleding (30 minuten) 

 
   


