
Notulen 12 maart 2018  

 

Aanwezig: Ira, Annemarie,, Saskia, Veerle en Graciella 

Afwezig: Jin en Jos  

 

1. Opening door de voorzitter 

 

2. Notulen vorige vergadering  

De MR hoeft de kas van de OR niet te controleren. De MR moet wel instemmen met de hoogte van 

de ouderbijdrage. 

 

3. Mededelingen  

Er zijn geen mededelingen. 

 

4. Algemene reguliere bespreekpunten (10-15 minuten)  

 Binnengekomen post 

Er is geen binnengekomen post.  

 GMR post 

Er is een avond georganiseerd door de DHS. Een lid van de MR gaat.  

 DHS 

DHS is op zoek naar de verbinding tussen teams en scholen. Ze organiseren gerichte avonden, 

waarbij teams en leerkrachten worden uitgenodigd.  

Er komt een derde boven schoolse directeur, om scholen te ondersteunen. 

 Terugkoppeling OR.  

Een lid van de OR en MR zijn bij Saskia geweest. De OR wil nuttig zijn en aansluiten bij wat de 

school wil. De OR leest de beleidsstukken om er achter te komen wat de wensen van de school zijn.  

De media-avond wordt geëvalueerd. De MR adviseert de OR om aan de school te vragen wat de 

school nodig heeft in plaats van andersom.  

 Inloopochtenden 

Er is nauwelijks respons op de inloopochtenden. 

 Stand van zaken schoolplan en het ambitie jaarplan 

De kleutervisie wordt herschreven. We kunnen het een visievormingsproces noemen. Dit wordt 

gezien als een eerste stap. De bedoeling is dat in alle drie de kleuterklassen hetzelfde wordt 

aangeboden.  

 

5. Bespreekpunten ( 30-45 minuten) 

 Oudertevredenheid 

Uit de enquête scoort de school ruim voldoende. De aanbevelingen die de ouders hebben gedaan 

zijn weggevallen door een fout in het computersysteem. De oudertevredenheid, de leerling 

tevredenheid en de medewerkerstevredenheid wordt aan elkaar gekoppeld en daaruit wordt een 

plan van aanpak opgesteld.  

 Begroting en oordeel toetsingscommissie. 

Een deel van de begroting is niet toegekend. Een groot deel van de subsidie is wel toegekend.  

 Formatie  

Een conceptformatie is af. De directie is met verschillende medewerkers in gesprek. 

 Talentenuur/vervolg Plusklas 

Talentenuur loopt heel goed. Er kan gesproken worden van een succes.  

 Overblijf.  

Er is een nieuwe manager. De directie is in gesprek met de nieuwe manager. Er wordt gezocht naar 

nieuwe vrijwilligers. Op de volgende vergadering bespreken wij de overblijf nogmaals.  

 CITO resultaten groep 4.  

De CITO resultaten van groep 4 wijken niet af van de school of van de eerdere groepen 4. Ook 



Sociaal-emotioneel zijn geen opvallende of zorgwekkende trends te zien. De kinderen met speciale 

behoeften worden gezien en krijgen hulp. 

 Aanpak school met betrekking tot het oefenen CITO's 

Er is gesproken over de communicatie en bejegening richting ouders.  

 Vrijwillige ouderbijdrage 

De voor- en nadelen van de verhoging zijn besproken. 

 

6. Rondvraag en sluiting 

Er is niets voor de rondvraag  


