
Notulen MR vergadering 8-3-‘17 
 
Aanwezig: Katrien, Manon, Tom, Yvonne, Esther, Marja en Janneke (notulist). 
 
1. Opening en vaststellen van de agenda. 
Het eerste uur van de vergadering besteden we aan punt 2. We bekijken dan welke punten 
we nog kunnen behandelen. Punten die niet meer aan bod kunnen komen, schuiven we 
door naar de volgende vergadering.  
 
2. Samenwerking tussen O-mr en P-mr, communicatie en verantwoordelijkheden. 
Aan de hand van drie vragen gaan we met elkaar in gesprek. We bespreken hoe we in de 
toekomst samen willen werken en wat we daarvoor nodig hebben. Een ieder heeft zijn of 
haar ervaringen kunnen delen.  
Dringende zaken (vanuit ouders en/of team) moeten op de vergadering ingebracht kunnen 
worden. Dit met melding vooraf zodat het als agendapunt kan worden ingebracht. Dit is 
echter niet altijd mogelijk. Hoe gaan we hier mee om?  
De rol van de directie is op dit moment adviserend en informerend. Hier komen we de 
volgende vergadering nog op terug. Tevens gaan we dan wat dieper in op het maken van 
afspraken.  
 
3. Ingekomen stukken. 
-Mail GMR: 10 mei training wet WMS.  
-Verslag GMR via mail. 
-Info MR: Janneke geeft het tijdschrift door. 
-Mail ouders en onderwijs: opzetten van een landelijk panel. Manon bekijkt de 
mogelijkheden. Hier komen we nog op terug.  
-De kwaliteitskaart zetten we als bespreekpunt op de agenda aan het einde van het 
schooljaar.  
 
4. Notulen 11 januari 2017 
We hebben het de vorige vergadering gehad over spreektijd voor de TSO op een ouderavond 
of op een informatieavond. We kunnen hierover nog geen besluit nemen. Dit punt moet 
eerst in het team worden besproken. 
De notulen worden goed gekeurd.  
 
5. Mededelingen. 
Ouders/OV 
-Het kopje ‘ouders’ op de agenda wordt veranderd in OV. 
-De voorzitters van de MR en OV wisselen notulen uit met elkaar.  
-Esther stuurt de notulen van de OV door naar alle leden van de MR. Specifieke vragen over 
deze notulen kunnen tijdens een MR vergadering besproken worden.  
-De ‘Samen Op Weg Dag’ gaat niet door. Er is geld ter beschikking gekomen. Het team is 
gevraagd mee te denken over de besteding van het budget.  
 
 
 



Team 
-Studiedag 15 maart. 
-Inspectiebezoek 3 april. 
GMR 
-De sollicitatieprocedure voor een nieuwe bovenschools-directeur loopt nog.  
Directie 
-Ouders krijgen een toestemmingsverklaring toegestuurd i.v.m. het vertonen van een film 
die gemaakt is voor het afscheid van Frans Geurts. 
-Voor de komende 10 minutengesprekken kunnen ouders zich digitaal inschrijven. 
-We stappen in mei over op een nieuw administratiesysteem: Parnassus.  
-Volgend schooljaar kunnen we weer 7 groepen formeren. 
-De speelplaatswerkgroep heeft een aantal nieuwe leden. Zij zijn op dit moment druk bezig 
met het organiseren van het e.e.a.  
 
-Vanuit ouders zijn er vragen over het verzetten van de 10 minutengesprekken i.v.m. het 
afscheid van de bovenschools-directeur.  
 
9. Anti pestprotocol 
We bespreken eerst punt 9 op de agenda.  
 
Het anti-pestprotocol is een duidelijk, concreet en leesbaar stuk.  
*Aanbevelingen: 
Blz. 4 toevoegen: het e-mailadres van Marijke en Marja.  
Blz. 8 toevoegen: sociale vaardigheidstraining. 
Toevoegen aan ‘signalen van pesterijen’: digitaal pesten, bijv. buitengesloten worden bij een 
app-groep. 
Toevoegen: website www.schoolenveiligheid.nl. 
Is er een  website over dit onderwerp voor kinderen? Deze site dan toevoegen.  
Marja en Marijke kijken de regels na die staan op blz. 13. Alleen de regels die specifiek over 
‘pesten’ gaan laten staan.  
 
Met een paar aanvullingen wordt het anti-pestprotocol goed gekeurd. Het protocol wordt op 
de site geplaatst. 
 
6. De eerste aanzet voor de groepen, schooljaar 2017-2018 
De aantallen leerlingen voor het komend schooljaar zijn bekend. We kunnen volgend 
schooljaar 7 groepen formeren. Het team gaat nadenken over mogelijke plaatjes.  
 
7. Ouderavond mei 2017 
Pepijn van Geene is bereid om met ons de ouderavond neer te zetten. 
Gespreksonderwerpen: partnerschap ouders, rol van de leerkracht.  
 
 
 
 
 

http://www.schoolenveiligheid.nl/


8. Inspectiebezoek 
Op maandag 3 april komt de inspecteur bij ons op school. Hij bezoekt die dag de groepen. Hij 
gaat in gesprek met de leerkrachten, een aantal ouders en een aantal leerlingen. Hij zal ook 
met de directie en de ib’er een gesprek voeren. Aan het eind van de dag volgt er een 
feedback gesprek met alle teamleden.  
 
12. Rondvraag. 
De TSO wil het overblijfprotocol a.s. maandag op de site plaatsen. Esther heeft nog een 
aanvulling. Zij neemt contact op met Verona om dit door te geven.  
 
13. Sluiting. 
Punt 11: ‘Rammetje’ wordt door geschoven naar de volgende vergadering.  
 
Nummer Actiepunt, besluit of afspraak Voor Wie? 

001, 8-03-2017 Mail ouders en onderwijs: 
opzetten van een landelijk 
panel. Manon bekijkt de 
mogelijkheden. Hier komen 
we nog op terug.  

Manon 

002, 8-03-2017 De kwaliteitskaart zetten we 
als bespreekpunt op de 
agenda aan het einde van 
het schooljaar.  

Janneke (secretaris) 

003, 8-03-2017 Spreektijd TSO op een 
informatieavond of 
ouderavond. Dit bespreken 
in het team.  

Team 

004, 8-03-2017 Esther stuurt notulen van de 
OV door naar de leden van de 
MR. 

Esther (voorzitter) 

005, 8-03-2017 Het pestprotocol wordt goed 
gekeurd.  

MR 

 
 


