
Notulen MR  21 september 2017 

Aanwezig: Maaike, Linda, Daniëlle, Marit, Christine, Nelleke, Mariët en Yolanda. 

1) Agenda vaststellen – extra punt vergaderdatum/vergadertijd 

2) Marit wordt welkom geheten door de voorzitter van de MR 

3) De taken worden verdeeld: Voorzitter -  Maaike, back-up -  Nelle, notulist – Mariët 

4) Linda neemt afscheid van de MR. De zittingsduur is gewijzigd van 3 naar 2 jaar. Linda geeft aan dat zij 

de zittingsduur niet wilt verlengen.  Ook spelen bij haar keuze privéomstandigheden een grote rol. Er 

zal in de volgende UDSG een oproep geplaatst worden voor een nieuw MR-lid (Maaike zal een stukje 

plaatsen).  

5) Notulen vorige vergadering goed gekeurd.  

6) Evaluatie afgelopen schooljaar MR: De MR leden vinden de vergaderingen een plezierig overleg, er is 

een goede input vanuit de oudergeleding. De voorzitter overlegt een paar dagen voor de vergadering 

met de directie, dat werkt erg prettig.   

Een aandachtspunt: graag vergaderpunten op tijd aanleveren.  

7) Evaluatie start schooljaar: De oudergeleding van de MR vond de start van het schooljaar erg 

ontspannen en rustig verlopen/ de start gaf een positieve indruk. Ook de leerkrachten vonden de start 

van het schooljaar rustig verlopen. Er zijn afspraken gemaakt m.b.t. naar binnen gaan 

(team/leerlingen). De kleuters gaan ’s morgensvroeg naar buiten die zorgt voor meer concentratie. 

Het continurooster valt voor sommige leerkrachten best tegen, ze missen vooral de langere pauze 

tussen de middag. Startactiviteit georganiseerd door de OR  was een groot succes. Startgesprekken 

hebben inmiddels plaatsgevonden, vele positieve reacties.  

8) A. De volgende punten staan op de ontwikkelagenda: 

* The  Leader In Me 

* We zullen dit jaar ook werken aan de differentiatie (instructiemodel koppelen aan TLIM). In de 

laatste week van de vakantie zijn we met deze cursus gestart.  

* Yolanda heeft een 2-daagse cursus gevolgd hoe te werken met het bekwaamheidskompas. Directie 

komt kijken in de klas. N.a.v. de les volgt gesprek en worden er afspraken gemaakt. Doel – 

kwaliteitsverbetering 

* ICT – invoering van de tablets 

B. Scholing voor MR-leden, begin oktober is er in Apeldoorn een “beginners” bijeenkomst. Maaike 

stuurt de mailing door. Volgende vergadering eventueel doorgeven. 

9) Nieuwe kennismakingsboekje is klaar, Yolanda laat het boekje in de vergadering zien. 

10) Staking 5 oktober 2017 - alle leerkrachten zullen deze dag staken. De school is gesloten. 

11) Inventarisatie initiatieven MR – huidige plannen/activiteiten borgen en bewaken. 

12) Jaarverslag – Maaike maakt het jaarverslag.  Het is het handigst om de notulen als leidraad te houden.  

13) Vanuit de OR en de Jaarvergadering OR – begin november. Idee om een gastspreker uit te nodigen.  

Wordt vervolgd… 

Er hebben 2 leden afscheid genomen van de OR. Inmiddels hebben zich 3 nieuwe leden aangemeld.  

De vergaderopzet van de OR zal veranderen  

14) Nieuwe vergaderdatum worden besproken.  

Sluit om 21:55 uur 

 

 

 


