
 
 

 
Notulen MR-vergadering 5 schooljaar 2017-2018 

11 juni 2018, Bonte Pael, 18.30 uur 

 

 

 

 

1 Opening, post en mededelingen  

Post 
MR krijgt adviesrecht over de groepsgrootte bij meer dan 30 leerlingen. 
 
Mededelingen: 
Studiedagen zijn gepland. MR-leden moeten zo snel mogelijk per mail reageren om het goed 
te keuren. 
 
Werkdruk moet geëvalueerd worden voor volgend jaar. In planning MR opnemen! AD 
In december moet de Mr kijken of we alle werkdruk gelden hebben op gemaakt. In planning 
opnemen. AD 
 
L.W. kijkt of de mailadressen van de MR-leden nu kloppen. 

2 Vaststellen notulen van MR 4 

L.W. brengt nog veranderingen aan en zorgt er voor dat ze op de website worden gezet. 
 

3 Jaarverslag  

 

Wisselingen is aangepast en score eindtoets staat er in. 

 

Op de website zetten hoe we aan die hoge score komen. 

 

In juni evaluatie van Snappet. 

Hoe trekken we het breder, hoe verder. 

Een jaar tijd voor coaching van de leerkrachten. 

Voor de zomervakantie beslissen of we door gaan met Snappet. 

 

4 Gesprekscyclus en rapporten  

Volgend schooljaar krijgen de kinderen 2 rapporten. Ze worden digitaal gemaakt 

en dan uitgeprint. 

Voor de herfstvakantie 1e gesprek. Leerkracht doet een voorstel. 

Ouders van laag scorende leerlingen worden uitgenodigd en leerlingen die ten 

opzichte  van zichzelf omlaag of omhoog zijn gegaan bij de cito kunnen worden 

uitgenodigd. 

Er wordt gekeken waar het kind op is uitgevallen. Op dat onderdeel wordt het 

kind door de leerkracht ingeroosterd. 

 

5 Individuele handelsplannen  

Deze zijn compacter gemaakt. Zijn onderdeel van de groepsanalyse. 

 

6 Schoolgids – voorlopig  

HdJ. (muziekleerkracht) moet er nog in verwerkt worden. Kleuters krijgen 

volgend schooljaar 3 kwartier per week een les van H. en alle andere klassen 1 

uur muziekles van haar. 

A.D. gaat de schoolgids nog bekijken op taalfouten en stuurt deze weer naar B.S. 

 



7 Financieel overzicht Q1 2018 en 2017  

 

We moeten toch meer uit eigen reserves gaan betalen dan verwacht en 

afgesproken. 

 

8 ‘Van het schoolplein’ 

 
9 Kinderopvang 

 
10 Kinderparlement 

Leerlingen zijn bezig met Kanjerboxen. 
In de box een standaard formuliertje. Hierop noteert een kind waardoor hij zich ongelukkig 
etc. voelt. Het is niet de bedoeling namen te noemen. 
A.D. stuurt het door. 
R.R. zoekt uit wanneer het kinderparlement weer samenkomt. 

11 Nieuws uit de GMR 

De jaarrekening is besproken. Het tekort is 2 ton minder. 
 
Handboek privacy deel 3 wordt stapsgewijs stichtingsproef.  
 
Veel afwezigen bij GMR. Advies een vervanger laten gaan. ( wij hebben een trouw GMR-lid) 
 
Gewichtsregelingen hoeven niet meer bij ouders te worden opgevraagd. 
Nu cultuur en opleidingsniveau. Straks ook zit het gein in de schuldsanering. 
 
Werkdruk is aan de orde geweest. 
 
LB-functies nog niet volledig ingevuld op alle scholen. 
 
Mobiliteitsmarkt. 
Voor de overgebleven vacatures wordt een wervings- en selectiebureau ingezet om deze 
vacatures in te vullen. 
 

12 Rondvraag 

 
 Actiepunten: 

Werkdruk evalueren 

In december kijken of we alle werkdruk gelden hebben opgemaakt. 

L.W. kijkt of emailadressen MR-leden kloppen. 

MR-leden reageren per mail op de geplande studiedagen. 

A.D. bekijkt schoolgids. B.S. past schoolgids aan. 

 

 

 

 

 


