
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

NOTULEN MR – VERGADERING    
 
14-11-2017 

Aanwezig: 
 
 

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

 

1. Opening  

 
Terugkoppeling TSO en GMR 
TSO: kinderstad regelt koelkast voor gekoelde drank die kinderen 
meenemen.  
Nog geen voldoende antwoord vanuit Kinderstad. Renee pakt dit op, vraagt 
antwoord. 
 
GMR: Christoffel enige Skozok school die brief opgesteld heeft mbt 
werkdruk, groepsgrootte, etc. Reactie: Skozok Zit al landelijke norm, 
knelpunten moeten met directie opgelost worden. GMR kan hierin geen 
oplossing bieden.  
Praktische oplossingen noodzakelijk, zoals: hoeveel vraag je van 
leerkrachten als het gaat om extra activiteiten, participatie leerkrachten evt op 
andere manier. Keuze voor andere activiteiten zoals Kerstmarkt. 
Leerkrachten vinden dit juist die dingen die het werk extra leuk maakt. 
 
Nu: informeel boodschap delen met VZ GMR. Willen serieus aandacht 
vragen en de landelijke actie ondersteunen.  

 

 
SOP 
Afgeleid van schoolplan (vier jaren visie afgeleid van pijlers vanuit 
Skozok) 
t/m november geëvalueerd. 
Centrale vraag voor MR: Is het haalbaar voor leerkrachten en herkennen we 
ons als ouders hierin? 
 
Doel van school: van het SOP meer een werkdocument maken.  
In periode 2 verbeteringen aanbrengen. Concretere acties en resultaten. 
Resultaten die niet behaald zijn of nog niet, worden meegenomen naar de 
volgende periode. 
Werkbaarder document waarin resultaten beter te volgen zijn. 
 
 
Judith: voorbeeld aandragen van SMART gerichte doelstellingen en KSF/PI. 
 

 



 
Schooljaarverslag 2016-2017 
Feedback op schooljaarverslag nog niet verwerkt. 
MR ontvangt meest recente versie vanuit directie en geeft nieuwe feedback. 
Mocht daar behoefte aan zijn. 
 

 

 
MR jaarverslag/nieuwsbrief 
 
Volgende nieuwsbrief: even voorstellen: Marjolein en Susanne 
 

 

Concept begroting 2018 materiele zaken 
 
Schoonmaakkosten, beveiliging, overschreden en verklaarbaar. 
Deskundig advies komt voortaan uit gezamenlijk budget Skozok. Vandaar dat 
er een onderschrijving van de begroting is.  
Er wordt gekeken naar de hoge kosten voor abonnementen en vakliteratuur. 
Paulien kijkt dit na. 
 

 

 
Terugkoppeling: RI&E/Arboplan 
Nieuwe arboplan skozok breed wordt nu opgesteld. 
Huidige plan (gold voor vier jaar) is afgerond. Evaluatie: gebeurt dmv quick 
scan/ onderzoek onder leerkrachten. Leerkrachten geven aan dat het 
onderzoek anoniem moet zijn. 
Resultaten moeten voor leerkrachten terug te vinden zijn. Transparantie over 
RI&E gewenst. 
 

 

 
Tevredenheidsmeting 
MR is trots op eindresultaat van de onderzoeken. 
 
Leerling-tevredenheid 
159 leerlingen; hoge respons 
Leerlingen zijn zeer positief over school.  
 
Ouder-tevredenheid 
Respons: 122 ouders – 54%  
Positief tot redelijk positief. 
 
Behalve de aanbevelingen vanuit het onderzoek. 
De MR valt op dat het aantal ouders die aangeven dat hun kind gepest wordt, 
hoger ligt dan dat leerkrachten en leerlingen dat ervaren. 
 
Samenvatting , resultaten en opvolging wordt vanuit school gedeeld met 
ouders. 
MR adviseert dit eerder te doen. 
 

 

Schooltijden 
   
School heeft behoefte om het onderwerp Schooltijden op de agenda te 
zetten. 
School heeft duidelijke wensen aangegeven, en wil nu ook de behoefte en 
mening van ouders peilen. 
MR adviseert om dit onderwerp in twee fasen te onderzoeken.  

 



Drie afgevaardigden vanuit oudergeleding gaan met directie het onderzoek 
opzetten. 
                           

 
Rondvraag 
 
 

 

 


