
Agenda MR-VERGADERING  13 februari 2018 

 

 

Aanvang:  20.00 uur 

Locatie: obs de Hofmaat 

 

Voorzitter: Susanne 

Notulist: Henrieke 

Verder aanwezig: Ans, Ivon, Monique, Theo en Olaf  

 

 

1. Opening 

Extra welkom voor Theo die er vanavond ook bij is. 

 

2. Notulen van de vorige vergadering 17 januari 

- Vastgesteld 

 

 

 

3. Ingekomen post 

 

4. Mededelingen 

 

- Mededelingen Theo: 27 maart willen Jos en Michel de ouders weer 

bijpraten over de ontwikkelingen van de toekomstscholen. Vanuit 

Oponoa wordt dit geregeld. Dit zal plaatsvinden op de Marke. Dezelfde 

ouders als de vorige keer worden uitgenodigd. 

- Ivon: ouderbetrokkenheidsavond is geweest. Susanne geeft aan dat de  

actiepunten van de vorige keer besproken zijn. Positief was dat er met 

alle punten wat gedaan was afgelopen jaar. Ouders waren enthousiast 

over Parro. Was een prettige en  positieve bijeenkomst. Als vervolg is 

er het einde van dit schooljaar weer een bijeenkomst. 

 

 

5. Financiële begroting 

- Theo heeft de financiële begroting bij zich voor ons. Deze wordt 

besproken. We zijn financieel gezond. Hebben nog een kleine 

reserve. 

- Even kort gesproken over de eventuele gelden die zouden 

binnenkomen van de overheid nav de stakingen van de 

afgelopen periode. Kan nog niets over gemeld worden. 

 

 

 

 



6. Bestuurlijk draaiboek 

- Theo deelt het bestuurlijk draaiboek uit en deze wordt 

besproken. Het is een draaiboek voor de 4 scholen uit ons 

onderwijsteam. 

 

7. Eventueel continurooster schooljaar 2018-2019 

- Susanne geeft aan dat  bij haar de fout ligt met het versturen 

van de mail die beloofd was. Is niet bij Gabrielle over gekomen. 

Nu nieuwe afspraken maken. 

- Oudergeleding heeft een nieuwe opzet gemaakt, die naar 

Gabrielle gestuurd zal worden en die moet dan nog in het team 

besproken worden. Het liefst voor de vakantie de brief naar de 

ouders. In de vakantie kunnen ouders dan hun reactie 

terugsturen. De oudergeleding komt op 8 maart ’s ochtends met 

Gabrielle  overleggen wat er uit de reacties is gekomen.  

- Wat uren betreft zouden de kleuters (groep 1 en 2) een middag 

vrij mogen. Dan zou de vrijdagmiddag een voorkeur zijn. 

Oudergeleding stemt hiermee in. 

- De brief wordt vanuit de MR verstuurd en zullen ook de reacties 

ontvangen. 

 

 

8. Formatie schooljaar 2018-2019 

- Gabrielle heeft al een aantal punten waarom wij 7 groepen 

zouden moeten hebben in plaats van de 6 die ons tot nu toe nog 

zijn toebedeeld. Deze legt ze uit. 

- Deze punten liggen bij Theo, die dit weer bovenschools moet 

gaan bespreken. 

- Voor 1 mei is het de bedoeling dat alles rond is. 

 

9. Open huis 

- Algemene praatje blijft.  

- Leerkrachten leiden rond. 

- Aantal ouders aanwezig, waar vragen aan gesteld kunnen 

worden. 

- Bij de open dag kinderen erbij te betrekken en rond laten gaan 

en wat laten zien wat ze zoal doen. Eventueel oudere kinderen 

met jongere kinderen wat laten doen (voorlezen, schaakclubje, 

pleinproject, bebot…) 

- Susanne verzorgt de boekjes van “ouders van nu” met als 

thema kinderen die naar school gaan. Zelfde als vorig jaar. 

 

10.MR Termijn verloopt van Monique 

- Monique wil zich liever niet herkiesbaar stellen. 



- Voor het nieuwe schooljaar (in april) zal er dan een verkiezing 

moeten komen. Dan kan de nieuwe kandidaat de laatste 

vergadering bijwonen. 

- Susanne geeft aan dat zij het voorzitterschap voort wil zetten de 

komende 2 jaar. 

 

11.Communicatie 

- 

 

12. Rondvraag 

- Gabrielle: We willen met het team gaan kijken naar de 

verschillende scholen ivm onze eventuele nieuwe visie. Daar 

waar de studiedag over is gegaan. De vraag is nu of we nog een 

extra studiedag in kunnen plannen. De oudergeleding stemt 

hiermee in. Wel graag een dag die aan het weekend of vakantie 

geplakt is. 

 

 

 

 

 Actiepunten  

Oudergeleding  Contact en overleg met Gabriëlle over het 
vernieuwen van het continurooster 

Gabriëlle Brief versturen naar ouders betreffende het 
vernieuwen van het continurooster 

Monique Ontvangen reacties over het vernieuwen van het 
continurooster bundelen 

Susanne Blad “ouders van nu” regelen voor de 
inloopavond voor nieuwe ouders 

 

 

 

 

 

 

 


