
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
CONCEPT-NOTULEN MR – VERGADERING    
 
18-09-2017 

Aanwezig: 
 
 

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

 

1. Opening  

Notulen per toerbeurt. Na goedkeuring op de website zetten door Malaïka. 
Malaïka zorg voor format notulen. 
 

 

2. Mededelingen voorzitter/ ingekomen post  

Ingezonden brief tariefaanpassing.  
Tariefwijziging niet door MR goedgekeurd wel doorgevoerd. 
Dineke is contactpersoon namens de school. Dineke neemt contact op met 
de TSO. Judith wil namens de MR eventueel aansluiten bij dit gesprek. Brief 
doorsturen aan Dineke. Niet eens met proces tariefaanpassing. Aangeven in 
april aan de MR met motivatie. 
Kwaliteit TSO? Vraag vanuit enkele ouders en teamleden hoe kwaliteit 
gewaarborgd wordt.  Reactie naar Dian mondeling door Malaïka. 
Overige 2 punten zijn al doorgestuurd naar directie. 
 
Vergadering graag niet verzetten. Data zijn op tijd gecommuniceerd.  
Vergaderschema is nu definitief. Afzeggen bij Charlotte of Malaïka.  
 
Korte uitleg afwezigheid Trees en Rosie.  
Taken Trees zijn overgenomen door Paulien. Dit verloopt fijn.  
Complimenten naar het hele team in stukje voor in de nieuwsbrief. 
 

 
 
Malaika 
Dineke, 
Judith 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marion en 
Judith 
 

3.  Sop 2017-2018  

Beter document.  
Ouders: Is de ontwikkeling van het kind goed te volgen? 
Hoe komt de informatie terug bij de ouders? Via de nieuwsbrief/skozapp en 
via het eerste rapport.  
ICT werkgroep is goed gestart.  
Groepsdoorbrekend werken is via de informatieavond gedeeld door 
leerkrachten, maar is nog een vaag begrip voor ouders. 
Termen is soms lastig te volgen voor ouders. Zorg dat vaktaal uitgelegd 
wordt. 
Voor kinderen die het aankunnen ga je van leidend naar begeleidend. 
Kinderen die het niet aankunnen blijf je sturen. 
MR in Sop. Samen ontwikkelen van de leergemeenschap. Ouders worden 

 
 



betrokken bij de focuspunten van ons onderwijs. MR is partner in de 
nieuwsbrief.  
Wees alert op evaluatie rapport. Wordt dit voldoende meegenomen? 
Team: Is het werkbaar voor de leerkrachten? Leerkrachten geven aan de 
kindgesprekjes lastig uit te kunnen voeren in grote groepen. Zijn doelen 
haalbaar voor 1 november? Wat gaan we niet doen? Wat is reëel?  
Niet haalbaar? Boventallige mensen goed inzetten. Sturing door wie? 
Meenemen naar de teamvergadering van morgen.  
10 minuten erg kort voor een rapportgesprek? 15 minuten? Geeft meer rust.  
Punten worden morgen meegenomen. MR stemt nog niet in.  
 

4. Schoolgids 2017-2018  

Schoolgids. Laten we voorlopig even zo. Korter, concreter. Er is ingestemd. 
Judith wil aansluiten voor de volgende ronde. 
 

 

5. Schooljaarverslag 2016-2017  

Punt 5 en 6 wordt gekoppeld. MR jaarverslag moest gekoppeld worden aan 
het schooljaarverslag.  
Plaatjes en kaft leuk. Oude foto’s. Jammer.  
Doel schooljaarverslag niet duidelijk. Wat is er gebeurd het afgelopen jaar? 
Per maand een idee?  
Het lijkt nu een beleidsdocument. Highlights op basis van de speerpunten 
van onze school.  
Simpel document. Samenvatting van maken? Meegeven?  
Document niet alleen via de website delen, maar zichtbaar maken voor de 
ouders. Voor wie schrijven we dit? Wat willen we bereiken? Welk kanaal past 
daar het beste bij? Advies bij SKOzoK/andere scholen? 
MR stemt nog niet in. 
 

 

6. MR jaarverslag  

Judith en Susanne 6 oktober klaar. Definitief MR voor 12 oktober, via mail op 
en aanmerkingen.  
 

Judith, 
Susanne 
 

7. Memo werkdruk GMR  

Malaïka gaat de memo toelichten op dinsdag 26 september. 
Vraag aan GMR: is er een gedragscode voor kind/ouders/leerkrachten? 
 

 

8. Staking 5 oktober  

BSO is open. Hierdoor wordt de staking minder krachtig. Waarom is de BSO 
open? Dineke/Paulien nemen contact op met Kinderstad. 
SKOzoK ondersteunt de staking. Personeel wordt doorbetaald. Personeel 
moet niet op school zijn.  
 

Dineke, 
Paulien? 

9. Speerpunt bepalen  

Communicatie en herkenbaarheid van de MR. 
Draagvlak schooltijden ouders/team. 
 

 

10. Huishoudelijk reglement doornemen  

Artikel 24 Huishoudelijk reglement vanuit MR reglement. 
Marjolein en Roos maken het stukje.  
 

Marjolein, 
Roos 

11. Rondvraag en sluiting  

Marjolein: Laatste jaar Charlotte en Roos. Nieuw teamlid? Bij voorkeur 
iemand van de onderbouw. Werving al via MR nieuws. 

Judith en 
Marion 



Foto MR datum? Volgende vergadering. 
Foto Susanne en Jessie op het bord. Zelf voor zorgen. 
Stukje nieuwsbrief naar Loes. MR stelt zich voor. Aura heeft een voorstel 
gestuurd qua vormgeving. 
Lief en leed volgende vergadering. Marion kartrekker lief en leed. 
 
Vergadering  sluit om 21.30 uur! 
 
Volgende vergadering: dinsdag 14 november 19.30 uur. 
Vooroverleg: vrijdag 3 november 13.30 uur. 
Punten volgens het vergaderschema: 

 Concept begroting 2018 materiële zaken->AR 

 Evaluatie SOP periode 1->Informeren 

 Terugkoppeling: RI&E: Arboplan ->IR 

 Tevredenheidsonderzoeken ouders en leerlingen (algemene deel op 
schoolniveau) Trees 
 

 
Susanne, 
Jessie 

Actielijst: 
 
Datum: Actie:        Uitvoerende(n) 
   
27-06-2017 Samenvatting schooltevredenheidsonderzoek mailen Trees 
 
18-09-2017 Brief klacht TSO doorsturen naar Dineke   Malaïka 
18-09-2017 Stukje nieuwsbrief bedankje team    Marion, Judith 
18-09-2017 MR jaarverslag      Judith, Susanne 
18-09-2017 Contact TSO klacht en staking    Dineke 
18-09-2017 Huishoudelijk reglement     Roos, Marjolein 
18-09-2017 Foto op het bord      Susanne, Jessie 


