
MR Vergadering dd 8 april 2015 

Aanwezig: Yolanda, Leendert, Julia, Ton, Maaike, Marieke, vanuit de OR Sonja, Gonneke 

Opening/agenda: Er zijn wat aanvullingen vanuit Yolanda 

Notulen vorige vergadering: Allemaal even kijken zsm aanvullingen 

Social Media: Er zijn veel zorgen ivm pestgedrag, met name in groep 8. Dit kwam ook ter sprake in de 

bijeenkomst voor het Vlieland-kamp. De bovenschoolse ICT’er wordt uitgenodigd om voorlichting te 

geven. Er moet gekeken worden naar het pestprotocol. Er is een bovenschools protocol mbt social 

media. Er wordt gekeken naar een project voor groep 7/8 

Overblijf: Er is een incident geweest bij de overblijf. De overblijfouders krijgen nu gele vestjes aan. Dit 

is duidelijk voor de leerlingen en voor de ouders. Er moet nog eens goed gekeken worden naar de 

organisatie van de overblijf. 

Nieuw rapport: de rapport-commissie is hier mee bezig, samen met oud-stagiaire Melissa. We gaan 

uit van een digitaal rapport waarbij er een uitdraai mee naar huis gaat. Dit is weinig aantrekkelijk 

maar zal worden uitgebreid met bijvoorbeeld werk van de leerlingen.  Het tijdspad mbt het nieuwe 

rapport is als volgt; voor de zomervakantie moet duidelijk zijn wat er in komt. Na de zomervakantie 

moet het qua uiterlijk bekeken worden en het rapport zal in februari 2016 in gebruik worden 

genomen. 

Training MR: Maaike heeft een training gevolgd. Een aantal belangrijke punten die ter sprake zijn 

gekomen; wettelijke achtergrond, rol van de MR is pro-actief, bevoegdheden, achtergrond info, rol 

van de directie, jaarplan. Maaike licht dit tijden de vergadering toe. 

Formatie 2015-2016: Het formatieplan is ingeleverd bij de plaatsingscommissie van leerplein. Daar is 

het wachten nu op. Er staat nog niks vast. 

Schoolmeerjarenplan: Hier wordt aan gewerkt. Het wordt geschreven vanuit het strategisch 

beleidsplan vanuit de GMR “leren doe je samen” 

Vanuit de OR: Wanneer is de pestcommissie weer actief ? Zij moeten weer bij elkaar komen. Tevens 

spreken zij hun zorgen uit omtrent de school. Zij ervaren vooral de communicatie als struikelblok.  

De voorzitters van OR en MR hebben nu beter en met regelmaat contact, zodat zij elkaar op de 

hoogte kunnen houden. Besloten wordt dat er een stukje in de UDSG komt met foto’s om de MR 

meer bekendheid te geven. 

Actiepunten: 

- pestcommissie komt nog dit schooljaar samen. Oudergeleding neemt afscheid, dus er moet 

nieuwe deelname georganiseerd worden 

- Stukje over MR voor UDSG met foto 


