
Notulen MR-VERGADERING  17 oktober 2017 

 

 

Aanvang:  20.00 uur 

Locatie: obs de Hofmaat 

 

Voorzitter: Susanne 

Notulist: Henrieke 

Verder aanwezig: Olaf, Ans, Ivon en Monique 

 

 

 

1. Opening 

 

2. Gezamenlijk begin met de OR, overleggen over de ZOR 

 Susanne geeft kort aan hoe wij de “vernieuwde” ZOR willen gaan 

houden (zie notulen vorige vergadering).  De OR stemt in met 

deze vorm. Uitnodiging volgt middels ansichtkaart, gemaakt door 

Susanne. Er zal een mailadres op de uitnodiging komen te staan 

waar ouders zich aan kunnen melden. De OR zorgt in de 

vakantie nog voor een herinneringsapp via de groepsapp van de 

groepen. 

 

3. Notulen van de vorige vergadering 27 september  

- 

 

4. Ingekomen post 

 Info MR 

 Onze school 

 VOO scholing 

 

 

5. Mededelingen 

 Mail van Yvette (door ziekte afwezig)  is doorgestuurd naar de 

ouders. Gabrielle gaat een aantal taken overnemen van haar. 

Dat betekent dat zij op woensdag en donderdag niet in groep 8 

en 4 zal staan.  

 De woensdagen moeten nog worden opgevuld. Ans en Gabrielle 

zullen er een aantal werken. Voor de rest wordt nog vervanging 

voor gezocht. Manon gaat op donderdag extra werken en in haar 

eigen groep Gabrielle vervangen. 

 

6. GMR 

Niet door gegaan.  

 



7. Ontwikkelingen onderwijsteams, stand van zaken 

 De verschillende bouwen (onder-, midden- en bovenbouw) van 

de vier scholen hebben een paar keer per jaar overleg met 

elkaar. Uitwisseling van expertise. 

 Monique is bij een avond geweest met de MR-en (van ons 

onderwijsteams) om te kijken of er een gezamenlijke MR moet 

komen. Daar zullen dan gezamenlijke punten besproken kunnen 

worden (o.a. inspectiebezoek, invalpool, plusklas…). De conclusie 

van deze avond dat de andere scholen nog niet toe zijn aan iets 

gezamenlijks. Op die scholen ligt de energie nog op andere 

vlakken. 

 Een punt voor het CvB in januari zou Snappet kunnen zijn. Op de 

Tormijn hebben ze dat, dat zouden wij ook wel willen. Is dat 

mogelijk in de toekomst? 

 

 

 

8. Zakelijke ouderavond 

 Al besproken in het begin, gezamenlijk met de OR 

 Susanne maakt een kaart, die voor de vakantie nog meegaat 

naar de ouders. Ouders kunnen zich via de mail of de app van de 

OR aanmelden. 

 

9. Vaststellen jaarplan MR 

 Datums kloppen nog niet, past Susanne nog aan. 

 Henrieke zet het na aanpassingen op de schoolsite 

 Jaarplan is vastgesteld 

 

10.Jaarverslag MR 

 Is besproken, aanpassingen worden door Henrieke aangepast 

 Na goedkeuring wordt deze ook vastgesteld en wordt op de site 

geplaatst. 

 

11. Formatieoverzicht naar aanleiding van teldatum 1 oktober 

 142 leerlingen op 1 oktober. Dat zou betekenen voor komend 

schooljaar 6 groepen. Met het CvB in januari bespreken of we er 

toch weer 7 mogen maken. 

 

12. Schoolontwikkeling/kwaliteit 

 Onderbouw heeft 18 oktober studiedag bij Heutink om uitleg te 

krijgen over een nieuwe geïntegreerde taal/lees/reken methode 

te bekijken.  

 Eerste ouderavond met de ouders is zonder rapport. Moeten we 

in het team nog bespreken hoe we dat in gaan vullen. 

 



 

13. Communicatie 

 Parro. De oudergeleding vindt het handig, informatief en leuk. 

Olaf zou graag zien dat ook de agenda gebruikt gaat worden. Dit 

kan alleen bij de betaalde versie. We weten nog niet of we 

overgaan op de betaalde versie. 

 De voortgang van het gesprek met ouders, MR en leerkrachten 

dat we in het voorjaar hadden gehad moet nog plaats vinden. 

Over het jaar heen tillen wat tijd betreft. Komen we op terug de 

volgende vergadering. 

 

 

 

14. Rondvraag 

 In lesmateriaal dat mee kwam naar huis stonden nog guldens in. 

Hoe oud is dit materiaal en moet dit niet een keer vervangen 

worden? Hier kijkt Ans naar. 

 Wat heeft de staking op gebracht? Nog niet het geld dat nodig is. 

Kom het niet goed, wat zijn dat de data in november? Die zijn nog 

niet bekend. 

 

 

  

Actiepunten: 

Henrieke Volgende vergadering op de agenda voortgang 

ouderparicitpatie 

Ans Kijkt de verouderde woordenschat methode na en 

waar mogelijk vernieuwen 

Henrieke  Jaarverslag aanpassen en op de site zetten 

Henrieke Goedgekeurde notulen vanaf maart op de site zetten 

Susanne Jaarplan aanpassen doorsturen, zodat Henrieke ze op 

de site kan zetten. 

 

 

Punten voor het CvB 

Mogelijkheden wat betreft Snappet op de Hofmaat 

Formeren van 7 groepen volgend schooljaar 

Wat is de bedoeling van de toekomstscholen? 

 

 

 

Extra agendapunt volgende vergadering: 

 Voortgang gesprek met ouders n.a.v. ouderbetrokkenheid 


