
9 november 2016 

 

Notulen MR   

Aanwezig: Yvonne, Katrien, Manon, Marja, Tom, Esther en Janneke.     

     

1. Opening en vaststelling van de agenda 

Het punt TSO wordt toegevoegd aan de agenda van vandaag (punt 5A). 

Deze vergadering neemt Katrien de rol als voorzitster op zich. Esther maakt de notulen.  

2. Voorstellen nieuwe MR leden 

We hebben twee nieuwe leden bij de MR. Tom Peters stelt zich voor (vader van Fiene en Cato). 

Esther Conrad stelt zich voor (leerkracht groep 1/2).  

3. Ingekomen stukken 

-We hebben de nieuwsbrief  ‘ouders en onderwijs’ ontvangen.  

-We hebben het schoolveiligheidsplan (Condor) januari 2017 ontvangen. 

-Het tijdschrift MR laten we rouleren onder de MR leden. Het tijdschrift ligt in het postvakje van de 

MR. Esther is contactpersoon.  

 

4. Notulen 

De notulen van 28 september 2016 zijn goedgekeurd en worden op de site geplaatst.  

5. Mededelingen 

-5A TSO 

Afgelopen dinsdag was er een incident bij de TSO. De directie heeft met twee ouders gesprekken 

gevoerd en ze verwezen naar het KION. KION heeft ook gesprekken met deze ouders gevoerd. We 

maken een afspraak dat een MR lid aansluit bij de gesprekken die directie en KION nog gaan voeren. 

De OV heeft op eigen initiatief een gesprek gevoerd met KION over het incident.  Welke taken horen 

bij de MR en welke taken horen bij de OV?  Manon en Katrien gaan in gesprek met de OV hierover en 

zullen afspraken hierover maken.  

-Team 

-Groep 7 is gestart met een opruimactie op het schoolplein. 

-Volgende week vinden de 10 minutengesprekken plaats.  

-Groep 4/5 heeft ouders voor het eerst digitaal in laten schrijven voor de 10-minutengesprekken. Dit 

is een pilot, het wordt nog geëvalueerd.  

-GMR 

-Directie 

-In januari schoolveiligheidsplan van Condor. De directie zorgt ervoor dat het schoolveiligheodsplan 

op de agenda komt te staan.  

-Marja en Marijke maken het pest protocol up to date.  

-Frans Geurts gaat met pensioen. Hij neemt in februari 2017 afscheid als directeur van stichting 

Condor.  

-Martien gaat met pensioen.  

 



-Concept schoolgids wordt eerst in het team besproken daarna zal dit in de MR besproken worden.  

-Maatschappelijk werkster (Stephanie Ebbers) biedt twee cursussen aan. Een cursus ‘zelfvertrouwen’ 

en een cursus ‘overstap naar de middelbare school’. Informatie voor de ouders volgt nog. 

-We zijn op zoek naar een nieuwe coördinator hoofdluiscontrole. Op dit moment neemt Yvonne deze 

taak waar. 

-De leerkrachten van groep 8 werken volgens een verbeterplan.  

-In de GMR is een vacature voor zowel een ouder als een leerkracht.  

 

6. Taakverdeling MR 

Secretaris: Janneke. 

Voorzitter: Esther. 

Deze verdeling is voor dit schooljaar. De taken worden in het nieuwe schooljaar opnieuw verdeeld.  

Ouders van de MR geven aan dat zij op dit moment nog geen functie kunnen vervullen.  

 

7. Jaarverslag  

Op of aanmerkingen over het jaarverslag 2016 mailen aan Janneke.  

 

8. Vakantierooster 2017- 2018 

We krijgen van de directie uitleg over het vakantierooster. Studiedagen moeten nog worden 

ingepland. Yvonne doet tijdens de volgende MR vergadering een voorstel voor de data van de 

studiedagen.  

 

9. Inhoudelijk punt beleid partnerschap  

De directie licht formulier ouderbetrokkenheid 3.0 toe. Ouderbetrokkenheid 1.0 en 2.0 zijn behaald.  

Ouderbetrokkenheid 3.0 loopt nog.  

Een aantal bespreekpunten zijn bijvoorbeeld: het voorlopig advies in groep 7, het herinrichten van de 

rapportencyclus.  

Werkgroepen: vanuit de OV werd aangegeven dat taken verdeeld mogen worden in de werkgroep. 

Wel graag met een leerkracht erbij in de werkgroep.  

10. Taakbeleid 

Vanuit Condor zijn er richtlijnen voor het taakbeleid. Signalen van leerkrachten worden opgenomen.  

P-Mr leden zorgen voor een terugkoppeling naar het team.  

 

11. Ouderavond voorjaar 2017 

Ideeën voor de ouderavond zijn: 

-‘Het nieuwe leren’. 

-‘Ouderbetrokkenheid 3.0’, eventueel Pepijn van Gene hiervoor uitnodigen. Dit is afhankelijk van het 

budget. Marja vraagt het budget na.  

 

12. Afscheid Martien 

Dinsdag 20 december is er een afscheidsreceptie in de Sprong van 18.00u tot 19.00u. De MR wordt 

uitgenodigd. De officiële uitnodiging volgt nog.  

Marja vraagt na wat er nog aan budget is i.v.m. cadeau.  

 



 

13. Overdracht MR punten aan OV 

-Kion, TSO. 

-Ideeën/ feedback ouderavond 2017. 

-Voorstellen nieuwe leden en doorgeven taakverdeling MR. 

 

14. Rondvraag 

-Op de agenda van de volgende vergadering: bijdrage vanuit de MR  aanleveren voor het Rammetje? 

-Manon mailt document ‘voorstellen MR’, wij vullen aan. Dit wordt in het Rammetje geplaatst.  

-MR punten vanuit ouders moeten officieel via de mail aangeleverd worden.  

-Notulen MR komen op de site als ze goedgekeurd zijn.  

-Vraag continurooster. Hier is binnen de MR al vaker over gesproken. Op dit moment weinig 

draagvlak voor het starten met een continurooster. We wachten af wat de scholen in Millingen en 

Leuth gaan doen. Zij zitten nog in het proces.  

 

Besluiten: 

 

Nummer Actiepunt, besluit of afspraak Voor Wie? 

001, 09-11-2016 Manon sluit als MR lid aan bij 
de gesprekken die nog gevoerd 
gaan worden met de TSO. 
Manon en Katrien gaan in 
gesprek met de OV. 

MR 

002, 09-11-2016 Secretaris: Janneke. 
Voorzitter: Esther. 
Deze verdeling is voor dit 
schooljaar. De taken worden in 
het nieuwe schooljaar opnieuw 
verdeeld. 

MR 

003, 09-11-2016 Op/ aanmerkingen over het 
jaarverslag 2016 mailen aan 
Janneke. 

MR en secretaris 

004, 09-11-2016 Yvonne doet tijdens de 
volgende MR vergadering een 
voorstel voor de data van de 
studiedagen. 

Directie 

 

 

 

 

 


