
 

 

Notulen MR-VERGADERING  19 december 2016 

 

 

Aanvang:  20.00 uur 

Locatie: obs de Hofmaat 

 

Voorzitter: Monique 

Notulist: Ivon 

Verder aanwezig: Ans, Henrieke, Susanne, Olaf en Gabrielle 

 

 

1. Opening  

Punt 5 komt te vervallen 

Punt 6 komt in maart in concept op agenda, wordt in april besproken 

 

2. Notulen van de vorige vergadering 23 november  

 Educatief centrum bij de waterzuivering: Wij als school denken mee voor de 

plannen die er zijn. 

 Borrel 11 januari ipv 11 maart. 

 Evaluatie algemene ouderavond: We vonden het fijn dat er weer  betrokken 

ouders aanwezig waren om te luisteren naar de terugblik van het afgelopen 

jaar van de OR en MR en aansluitend een interessant verhaal aan te horen 

over het internetgebruik bij kinderen.  

 We praten nog even over de TSO, en knelpunten daarbij. De evaluatie zal nu 

nog plaatsvinden  binnen de TSO-ouders en Gabrielle. In de toekomst 

(april/mei 2017) zal er nog een evaluatie komen naar alle ouders.  

 Monique heeft contact gehad met Petra en Linda (OR). Ze heeft nog geen 

reactie of 11 januari door gaat. 

 Monique heeft de voorzitters van de andere MR’en gemaild met het voorstel 

om een keer met elkaar om tafel te gaan. Helaas heeft zij hier geen respons 

op gekregen. Gabrielle vraagt bij de coördinatoren van de andere scholen na 

of de mail ontvangen is. Monique stuurt Gabrielle haar gestuurde mail toe.  

 Manon heeft een gesprek gehad met Hans Grooters over de invulling van de 

tuin. Na de kerstvakantie zal hij met een plan/tekening komen (opzetje). 

 

 

3. Ingekomen post 

--- 

 

 

4. Mededelingen 

---- 

 

 

5. Thema: (cyber) pesten 

 

Dit onderwerp vervalt, dit is de vorige vergadering besproken. 



 

6. Schoolbegroting 2017  

Dit agendapunt wordt doorgeschoven naar de agenda in maart. 

 

7. Voorbereiden vergadering College van Bestuur 

 Huisvesting 

 Samenwerking gezamenlijke MR’en 

 Strategisch beleidsplan 

 Formatie (7 groepen?) 

 Inval-leerkrachten 

 

 

8. Terugkoppeling GMR 

Ans deelt de goedgekeurde notulen van de GMR-vergadering uit        (12-10-2016) 

en bespreekt vast de belangrijkste punten van de afgelopen GMR-vergadering (14-

12-2016). 

 

 

9. Schoolontwikkelingen 

De volgende studiedag gaan we verder brainstormen over: eigenaarschap, 

kindgesprekken, kinderen bij de oudergesprekken aanwezig. Eerst moeten we voor 

onszelf in beeld hebben hoe we dit willen aanpakken, wat is het doel en hoe gaan 

we dit vervolg geven?  

 

 

10.Communicatie 

     Klasbord:we praten over de voors en tegens. We bespreken het gebruik van 

Klasbord binnenkort in het team. Voorstel is om twee teamleden vast met Klasbord te 

laten werken en daarna ervaringen uit te wisselen met de rest. 

 

10. Rondvraag 

Is het vakantierooster voor volgend jaar al bekend? Gabrielle stuurt ons het 

vakantierooster toe en deze wordt de volgende vergadering besproken.  

 

 

 

 

 

Actiepunten 

 

 Monique mailt Gabrielle haar mail die zij gestuurd heeft naar de MR’en van de andere 

scholen van het onderwijsteam. Gabrielle zal deze naar de andere coördinatoren 

doorsturen. 

 In het team bespreken we het eventuele gebruik van “klasbord”. 

 Gabrielle stuurt de MR’leden het vakantierooster toe. 

 

 

 

 


