
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
VERSLAG MR – VERGADERING    
 
27-06-2016 

Aanwezig: 
 
 

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

 

1.Schooljaarverslag  

Komt er aan. 1e vergadering op de agenda. Trees stuurt het concept naar 
MR. De MR maakt aan de hand daarvan een MR jaarverslag.  
Susan en Judith maken het MR jaarverslag. 
 

Susan en 
Judith 

2. Sop 2017-2018  

School mist diepgang in onderwerpen. 
Basis moet goed zijn.  
3 focuspunten: 
Leren leren. 
Slimmer organiseren. 
Partnerschap versterken. 
Staat nu nog te veel in het concept. Woensdag 5 juli gaat het team er verder 
mee aan de slag. 
 

 

3.  Evaluatie sop 2016-2017 3  

Evaluatie is door het team gebeurd. 
Wat kan de MR hierin betekenen voor verdieping? 

 
 

4. Schoolgids IR  

Punten, komma’s. Kladversie van Marion wordt aan Trees gegeven ter 
aanpassing. 1 augustus moet de schoolgids bij de inspecteur liggen. Stukje 
verkeer vult Marjolein nog aan nav de enquête.  
 

 

5. Toelichting groepsverdeling  

Proces communicatie wordt besproken. 
Laatste vergadering volgend jaar eerder plannen of extra plannen. Ouders 
adviseren en leerkrachten stemmen. 
Personeelsgeleding MR stemt in met groepsverdeling/indeling. 
 

 

6. Werkdruk  

Memo werkdruk  gerefereerd aan de prikactie. 
Dian Bottram mailen, zodat zij naar de andere MR en kan mailen en dan 
binnen de GMR kan bespreken. 
Trees bekijkt hem nog kritisch op de getallen en de feiten en stuurt hem dan 
terug naar de MR en dan kan hij naar de GMR. 

 
Allen 
Charlotte 



 

7. Rondvraag/mededelingen  

Taakverdeling MR 2017-2018 over nadenken. 
Opvolgen van acties. 
Minder op de agenda, meer effectief. 
Charlotte eerste half jaar voorzitter en Judith tweede half jaar. 
Lerarengeleding heeft het over het secretarisschap. 
 
Lerarenregister? Vraag bij GMR neergelegd. 
 
Judith en Marion verzorgen het stukje in de nieuwsbrief vanaf volgend jaar.  
 
Vraag verkeer ivm vrachtverkeer. Is er een verbod mogelijk bv tussen 8.15 
en 9.00 uur? Marjolein legt uit welke stappen er nu gezet zijn. Vanuit de 
Christoffelschool zit er nu geen ouder in.  
 
Samenvatting aanbevelingen schooltevredenheidsonderzoek wordt door 
Trees rondgemaild. 
 
Data nieuwe vergadering. Daar zorgen Charlotte en Malaika voor. 
Maandag, dinsdag, woensdag  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trees 
 
 
Charlotte en 
Malaika 

Actielijst: 
 
Datum: Actie:        Uitvoerende(n) 
   
27-06-2017 MR jaarverslag maken     Susan en Judith 
27-06-2017 Memo werkdruk lezen     Allen 
27-06-2017 Memo werkdruk naar GMR sturen    Charlotte 
27-06-2017 Samenvatting schooltevredenheidsonderzoek mailen Trees 
27-06-2017 Data plannen vergaderingen 2017-2018   Charlotte en 
Malaika 


