
Notulen MR-vergadering 22 mei 2018 

 

Aanvang: 20.00 uur 

Locatie: Obs de Hofmaat 

Voorzitter: Susanne 

Notulist: Henrieke 

Verder aanwezig: Ans, Ivon, Monique en Olaf 

 

1. Opening 

2. Notulen van de vorige vergadering, 25 april 2018 

 Er zijn een aantal tekstuele aanpassingen. Dit verzorgt Henrieke.     

 

 

3. Ingekomen post 

 “Onze school”, Susanne neemt deze mee. 

 

 

4. Mededelingen 

 Manon is, voor komend schooljaar, aangenomen in vaste dienst, 

volledig, op de Keikamp in Geesteren. 

 Bij ons komt Loes Rhebergen in groep 1 komend schooljaar. 

 De leerkracht die voor groep 5 komt, zal in de komende 2 weken 

bekend worden. 

 2 ouderparen (uit groep 5) zijn op school geweest, omdat ze graag 

willen dat de groepen 5-7 komend schooljaar niet meer bij elkaar zit. 

Deze gesprekken lopen nog. Proberen waar kan de ouders (lukt het uit 

elkaar halen niet) eventueel tegemoet te komen (bv. door een  

Onderwijsassistent, Lio stagiaire…) 

 

5. Vakantierooster 2019-2020 (instemming) 

Er is nog geen nieuw vakantierooster 

 

 



 

6. Schoolgids 2018-2019  

(adviezen, aanvullingen vanuit de MR) 

 Zetten we de volgende vergadering nogmaals op de agenda. 

 

7. Formatieplan 2018-2019  

Nog geen nieuws na de vorige vergadering 

 

8. Terugkoppeling GMR 

Er is geen GMR geweest 

9. De vernieuwde Visie (tekstueel bespreken) 

 Tekstueel bekeken, aangepast. Henrieke bespreekt dit met Gabrielle. 

 

10. Veiligheidsonderzoek inzien en bespreken 

 Lastig te beoordelen stuk.  

 We scoren, landelijk gezien, laag. Wat goed is. 

 In het team bekijken of we ook nog onderdelen, uit deze enquête, in de 

groepen kunnen bespreken. 

 

11. Vernieuwde info-avond 

 In het team al over gesproken tijdens de teamvergadering. 

 Ideeën uit deze vergadering waren: gezamenlijke start, stukje MR, OR. 

Eventueel vooraf de ouders al info geven over de groepen. Na het 

algemene gedeelte kunnen ouders dan de groepen inlopen om 

eventuele vragen te beantwoorden. Je zou ook leerlingen in kunnen 

zetten om wat te vertellen over de groepen. Er was ook nog een idee 

om in de week na de informatie avond de ouders de kans te geven om 

in de groep van hun kind te laten kijken, tijdens de inloop, zodat de 

kinderen hun ouders kunnen vertellen en laten zien wat ze allemaal 

doen (dit voor de ouder-kind betrokkenheid). 

 Huisvesting zal een probleem worden als je alle ouders op 1 avond 

uitnodigt. Wel een prettig idee dat alles op 1 avond zou kunnen.  

 De volgende vergadering op terug komen. 



 

 

12. Communicatie  

- 

 

13. Rondvraag  

 Ans: Laatste avond van groep 8. Wij vinden het niet nodig dat 

de MR en OR verplicht aanwezig moeten zijn. De oudergeleding 

wilde deze vraag ook al inbrengen. De oudergeleding vindt dit 

niet noodzakelijk en zullen ook niet aanwezig zijn. 

 Ans: De huiswerkboekjes van groep 8 zullen vernieuwd worden. 

Die waren erg verouderd en daar was in het begin van het 

schooljaar vraag in de MR over. 

 Susanne: wat was het gemiddelde van de Eindcito? 

 538.4 (landelijk is 534.8). We zitten er goed boven. 

 

 

 

 

 

Actiepunten: 

Henrieke Visie met Gabrielle bespreken 

Team Onderdelen uit het veiligheidsonderzoek bekijken die in de 

groepen besproken kunnen worden 

  

  

 


