
Notulen 
MR vergadering 11 oktober 2016 

 
Aanwezig:  Anouk, Marlijn, Eelco, Evelien, Manon en Monique 
Eerste vergadering voor Evelien: welkom! 

 
Update actiepunten vorige bijeenkomst 

- Eelco: nieuwe jaarplanning maken in format 
- Monique: jaarverslag is geschreven.  

 
Bespreken jaarverslag school 2015 – 2016  

- Voor Jacqueline: het woord gefaciliteerd  staat verkeerd getypt in het jaarverslag.  
- Kindgesprekken: vanaf wanneer?  Bij kleuters starten we daar dit schooljaar mee.  
- Het stukje over de kleutermethode moet allemaal een jaar naar voren geschoven worden. 

Oriëntatie was 2015-2016, de training is 2016-2017. Bij 2018-2019 staat Implememtatie.  
- Bij groepsplan: er staat dat er een groepsplan wordt gemaakt bij de kleuters. Dit is niet meer 

juist. Ook dit gaat in de LOK.  
- Op de pagina “Groepsanalyses en groepsplannen” zou de MR graag meer toelichting willen 

over de LOK. Waarom is er gekozen voor LOK en niet meer voor de groepsplannen? We zien 
dit graag op papier. Is LOK ook zichtbaar voor de ouders?  

- Pagina “Argonauten”. In de folder moeten we duidelijk vermelden voor wie, hoe en waarom 
de Argonauten bedoeld zijn. Hoe ziet de invulling eruit van de Argonauten? Wat is Thea’s 
taak voor groep 1 t/m 5? Hulp aan leraren/ activiteitenkast? Wanneer wordt Thea 
ingeschakeld? Weten de leraren de weg naar Thea wel te vinden? De laatste groep van de 
Argonauten is onduidelijk. Daar worden andere eisen gesteld aan kinderen, moeten zij dan 
ook “Argonauten” heten of schept een andere naam meer duidelijkheid? 

 
Bespreken jaarplan school 2016 – 2017  

- Planningsdocument “Creatieve vakken”: MR vindt het goed dat er een enquête wordt 
gehouden onder leraren.  Misschien ook goed om kinderen te vragen. Uit de ouderenquête 
bleek dat ouders vinden dat er teveel op het platte vlak wordt gewerkt, ze zien graag meer  
3D. Denken aan een techniektafel? Denken aan hulp inschakelen van ouders?  

- Planningdocument “The Leader in Me”: 13 januari 2017 Kick-Off toevoegen.  
Typefout: Lihthouseteam zonder g.  

- Planningsdocument “Methode geschiedenis”: MR vraagt zich af hoe het nu staat met het 
project van Annemarie. Gaat dit nog verder? Martijn (echtgenoot van MR lid Marlijn) zou ook 
iets kunnen betekenen binnen dit project.  
Twee typefouten: vergelijing zonder k. en teamvergaderingeneb.  

- Planningsdocument “Rapport”: besproken is wanneer het advies voor VO wordt gegeven. MR 
wil graag dat de werkgroep dit punt meeneemt. De MR vindt eind groep 7 laat voor een 
eerste advies.  

 
Bespreken jaarverslag MR 2015 – 2016  
MR verslag is besproken. Monique heeft het verslag aangepast en de nieuwe versie wordt bij deze 
notulen meegestuurd.   
 
Update The Leader in Me 

- Onze schoolslogan wordt: “Ik doe het goede, ook als niemand kijkt”. 
- Laatste week van de zomervakantie is een training gegeven aan nieuwe leerkrachten en 

externe betrokkenen zoals de mensen van de BSO.  
- Op vrijdag 13 januari 2017 is de Kick-Off. 



- Er zijn subgroepjes gevormd onder Thea, Evelien en Monique. Zo bespreken leraren ook in 
kleine groepjes hoe het gaat en kunnen zij sparren met elkaar.   
 

Wat verder ter tafel komt 
- Het halletje naar de gymzaal is zo vies en rommelig. Van wie is dit halletje? Jacqueline vragen 

of hier iets aan gedaan kan worden. 
- De MR wacht op een schoolbegroting.  
- Ouderavond organiseren: is dit de taak van de MR? Manon vraagt na.  
- Hoe wordt het vakantierooster bepaald? Heeft de school hier invloed op? Manon vraagt na.  

 
Nieuwe vergaderdata MR 
Dinsdag 22 november 
Donderdag 26 januari 
Dinsdag 14 maart 
Donderdag 11 mei 
 
 

 

 Instemming Advies Ter info Vaststellen 

Jaarverslag 2015 - 2016   11-10-2016  

Jaarplan 2016 – 2017 11-10-2016    

Jaarverslag MR 2015 - 2016    11-10-2016 

     

     


