
Notulen  MR 14 maart 2017 

Aanwezig: Maaike, Nelleke, Yolanda, Daniëlle, Linda, Christine(OR) en Mariët 

  1. Vaststellen definitieve agenda (allen)     

- Formatie zal als laatste en  in besloten kring besproken worden.                              

 2. Notulen van 07-02-2017  

 Tijdens de vorige vergadering zijn de volgende punten besproken: continurooster (ouderpeiling is 

aan de ouders uitgedeeld, volgende week sluit de peiling) , begroting OBS Beekbergen is besproken 

en goed gekeurd, begroting MR en de jaarplanning van de MR is uitgedeeld (vandaag staat de 

jaarplanning weer op de agenda) Notulen is goedgekeurd.  

3. Evaluatie en status Continurooster       

Donderdag 9 maart is de ouderpeiling meegegeven aan de (oudste) leerlingen. Naar aanleiding van 

de ouderpeiling zijn er een aantal vragen gesteld.  

  M.b.t. de percentages van de ingeleverde peiling. De informatie op de ouderpeiling en in de 

UDSG kwamen niet overeen. Inmiddels is er een rectificatie uitgegaan.      

  Bij 5-gelijke dagenmodel zijn de leerlingen dan niet een aantal dagen/ middagen per jaar 

vrij. Ja, dit klopt, de school bepaalt zelf invullen.     

  Vraag vanuit een ouder of het onderzoek op de juiste wijze plaats vindt. Maaike heeft 

contact gehad met de VOO, we hebben het onderzoek op de juiste manier opgestart.  

Inmiddels zijn er ruim 35 ouderpeiling ingeleverd. Aan het einde van de week graag nog kort stukje in 

de UDSG (reminder).                            

 4. Informatie vanuit OR (Linda Feb 2017) 

Vanuit Christine - Van een 7-tal leerlingen( 3 of 4 gezinnen) heeft de OR nog geen inschrijfformulier 

(ouderbijdrage/schoolreisje) ontvangen. Met een aantal ouders is contact opgenomen, Zij hebben 

aangegeven dat het bedrag erg hoog is om het in één keer te betalen.  Deze ouders betalen het 

schoolreisje en de vrijwilliger ouderbijdrage liever apart. De kosten voor het schoolreisje bedraagt 

dan €25,00. De overige gezinnen zullen door Yolanda worden benaderd.  

Linda was bij de laatste OR vergadering. In de laatste OR zijn de volgende punten besproken:  

- Scholierencross 

- Musical 

- Continurooster 

  5. Berichtgeving van OBS (leerkrachtengeleding en Yolanda)          

  De LOL-gesprekken vinden op dit moment plaats in de groepen 1 t/m 7. 

 De verwijzingen/adviezen voor groep 8 zijn de deur uit, de “warme” overdracht zal de 

komende weken plaatsvinden.      

 Vorige week heeft het team een muziekcursus gevolgd.  

 Tijdens de laatste teamvergadering was Fred Berends aanwezig.  Yolanda leest het verslag 

door wat door Fred Berends is gemaakt.  Is het idee om het verslag op de website te zetten 

(Nelleke)?   Fred was erg positief.       



 Verslag/rapport van de inspectie is maandag 13 maart gepresenteerd aan alle 

directeuren/IB’ers. OBS Beekbergen is ook besproken, de school is met een voldoende 

beoordeeld.   

 Tevredenheidspeiling is teruggekomen, Yolanda maakt verslag en zal het in de komende 

teamvergadering/ MR-vergadering bespreken.  

 Pestcommissie - Yolanda deelt het pestprotocol uit, volgende vergadering graag op de 

agenda.  

 PR – 5 april is de OPEN-DAG – Invulling: We maken er een leiderschap dag/ochtend van, 

kinderen geven tijdens deze ochtend een les. Ook zullen er verschillende vormen van 

coöperatief werken getoond worden.  

Raamfolie zal binnenkort geplakt worden op de ramen aan de Dorpsstraat. Letters komen op 

de gevel.  

Zaterdag 17 juni vindt de kleedjesmarkt plaats. Wat is de rol van de school/hoe presenteert 

de school zich?     Graag in het team over nadenken…                                                                

 

6. Jaaragenda/planning – bespreking 

In de bijlage hebben we van Maaike een concept jaarplanning ontvangen. Maaike neemt de planning 

door en zal de wijzigingen in het overzicht aanpassen. Let op het jaar begint in september en niet in 

januari 

7. MR statuten/reglementen 

In de bijlage, bij de agenda van deze vergadering hebben we het regelement  + statuten MR 

ontvangen. Het reglement wordt door genomen en aanpassingen aangebracht.  

Lees: Bevoegd gezag = College van Bestuur 

Aanpassingen: Schoolleiding aanpassen/toevoegen en adjunct-directeur verwijderen.  

8. Formatie  

Stand van zaken over de formatie is besproken.  

 9. Afsluiting van vergadering om 22:20 uur 

 

Punten volgende vergadering dinsdag 2 mei: 

- Pestprotocol 

- Oudertevredenheidspeiling uitslag 

- Formatie 


