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Notulen MR vergadering 9 oktober 2018 

 

Aanwezig: Aukje (VZ), Monique, Ellen, Erik, Barbara, Linda, Karin 

Afwezig: Evelien  

 

Mededelingen 

1. Complimenten voor de nieuwe app klasbord. In de gaten houden of men wel toestemming heeft 

gegeven voor gebruik van de foto’s. Niet iedereen heeft formulieren ingeleverd. Aktie 

communicatiegroep  

 

2. Ook de nieuwe site is online. De huidige nieuwsitems zijn wat verouderd. Zinvol om nieuws te 

blijven vermelden om een beeld te schetsen voor nieuwe ouders en voor ouders die geen app ter 

beschikking hebben. Monique past het aan  

 

1. Goedkeuren notulen 16 mei en 3 juli 
Beide notulen zijn goedgekeurd. Wel staan er nog wat aktiepunten open:  

Onderwijs op Maat is toegevoegd op website – wordt aan gewerkt met communicatiewerkgroep 

Update VO school in gemeente Buren? – nog niets bekend. Check bij Jacqueline Aktie Aukje 

Schooltijden zijn goed verwoord in nieuwsbrief. Toelichting op kortere pauze en verwijzing naar 

enquete. Elke nieuwsbrief gaat voortaan eerst langs de communicatiewerkgroep. 

Terugkoppeling ouders Oudertevredenheidsonderzoek is afgerond. 

 

Vaststellen vergaderdata MR 2018/2019 op dinsdagen Aktie Karin/ Monique -vastgesteld dinsdagen 

Vaste data afspreken voor overleg met Jacqueline? Donderdagen na MR vergaderingen  

Werkgroep communicatie is vastgesteld (mede na de oproep van Jacqueline). Leden zijn: Maaike 

Glimmerveen, Linda Hoksbergen, Monique Jellema, Pim Schreuders & Judith Huibers  

RIenE wordt 2x per jaar voorgelegd aan de MR. Inplannen in schema Aktie Karin  

  

2. Rolverdeling binnen MR 
Er zijn veel wijzigingen in de samenstelling van de MR. Leden zijn nu:  

Oudergeleding: Aukje de Kreek – Vervaart (VZ/ financien), Barbara Beettjer, Karin van der Looy 

(secretaris) & Linda Hoksbergen (lid communicatie/geen stemrecht) 

Lerarengeleding: Monique Jellema, Erik Stokkers, Evelien Kraaij (tijdelijk vervangen door Ellen 

Davelaar). Wel op letten dat er tzt 4 MR leden vrijwel tegelijkertijd afscheid nemen.  

 

De voltallige oudergeleding heeft de cursus MR start gedaan op. Goede cursus. Wel grote en diverse 

groep.  
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3. Introductie nieuwe MR Algemene Ouderavond 17 oktober 

Powerpoint wordt verder uitgewerkt en er wordt een melding gedaan via de app. Aktie Aukje  

 
4. Contact GMR Thea van Tuil en Ivo de Gier 
GMR Ivo de Gier & Thea van Tuil vertegenwoordigt meerdere scholen. Op agenda voor volgende 

bijeenkomst. Thea van Tuil secretaris (staat op website- moet weg). Uitnodigen Ivo Aktie Karin 

Uitnodigen Thea Aktie Erik  

 

5. Jaarverslag 2017/2018 
Wordt vastgesteld; wel zijn er wat opmerkingen 

Creatief project is altijd op donderdag gepland. Voor veel ouders helaas een werkdag waardoor hulp 

moeilijk is. Algemeen: talentontwikkeling en vooral herkenning bij kinderen mag een stap verder 

Complimenten voor alle stappen die al gezet zijn- leerplein onderbouw/ digitalisering ikv de dag van 

morgen etc. 

Doel is identiek in kopje twee- onderzoekend en uitdagend.   

 
7. Jaarplan 2018/2019 
MR stemt in met het Jaarplan 

Tip: Per werkgroep aangeven wie er in zit.  

Aanpassingen:  

Ouderavond 17 oktober 2017 
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8. Schoolgids 
De MR geeft aan dat er nog wat aanpassingen nodig zijn.  
 

9. Wat verder ter tafel komt 

Handleiding MR schrijven (n.a.v. cursus)  

Vermelden in nieuwsbrief namen en rolverdeling. 

 

Volgende bijeenkomst op de agenda 

 Samenwerking/terugkoppeling GMR in aanwezigheid van Ivo de Gier en Thea van Tuil  

 Omvang leerlingen  (evt ook in aanwezigheid Ivo en Thea) 

 Schoolgids (indien gereed) 

 Besloten wordt het jaarverslag als vast agendapunt op te nemen om zo gedurende het jaar 

het verslag op te stellen.  

 Afscheid van MR Ellen Davelaar 
 

 

  Instemming Advies Ter info Vaststellen 

Jaarverslag 2015 - 2016     11-10-2016   

Jaarplan 2016 – 2017 11-10-2016       
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Jaarverslag MR 2015 - 2016       11-10-2016 

AMN eindtoets   15-11-2017     

Jaarverslag 2016 – 2017         

Jaarplan 2017 - 2018         

Schooltijden 2018 - 2019  21-03-2018       

Jaarverslag 2017/2018    09-10-2018 
 

Jaarplan 2018/2019 03-07-2018 
 

   

Jaarverslag MR 2017-2018?    09-10-2018 

Studiedagen 2018-2019 03-07-2018    

RIenE   03-07-2018  

Schoolgids 2018-2019 09-10-2018 
 

   

 


