
Notulen MR-VERGADERING  26 september 2017  

 

Aanvang:  20.00 uur 

Locatie: obs de Hofmaat 

 

Aanwezig:  

Voorzitter: Susanne 

Notulist: Henrieke 

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

 

 

1. Opening 

 

2. Notulen van de vorige vergadering, 20 juni  

 

 Overblijfkrachten zijn er momenteel voldoende, alle plekken 

bezet. 

 Gezamenlijk de (aangepaste) vergaderdata doornemen 

(onderaan de notulen staan de vastgestelde vergaderdata van 

2017-2018) 

 

3. Ingekomen post 

 InfoMR, Susanne neemt deze mee 

 VOO mail stuurt Gabrielle door naar MR mail. 

 

4. Mededelingen 

- 

 

5. GMR 

 

 Over de nieuwe wet op de privacy werd het overgrote deel van 

de avond gesproken. Er zijn heel veel nieuwe regels gekomen.  

Op school mogen we alleen nog maar bij onze eigen groep in het 

leerlingvolgsysteem komen. Op deze manier is het niet altijd 

werkbaar. Er wordt bovenschools verder over gesproken. Er is 

een checklist op school om te bekijken hoe het op school nu gaat 

of wat moet veranderen. 

 Ook Cupella  werd kort besproken en doorgeschoven naar een 

volgende vergadering. 

 De volgende punten die op de agenda stonden zijn 

doorgeschoven naar de volgende GMR vergadering: 

Punten met besluitvorming: Notitie maximale omvang onderwijs 

assistenten, document taakbeleid (Cupelle 2017) en 

functiebeschrijving Leraar ondersteuner 



Andere punten vanuit het CvB: Notitie privacy reglement, notitie 

begeleidingsplan startende leerkrachten en handleiding 

vervangingspool. 

 

 

6. Schoolontwikkelingen / kwaliteit 

 Nog geen nieuws tot nu toe. Alles loopt. Oudergeleding vond het 

fijn te horen dat tijdens de informatie avonden ook aandacht was 

voor de aandachtspunten vanuit de MR. 

 Cursus executieve functies gaat door. SKE sluit ook aan bij de 

onderbouw leerkrachten van de Hofmaat, Tormijn, Voshaar en 

de Marke. 

 

7. Continurooster 

 Voor een aantal leerkrachten  is de pauze aan de korte kant. 

 De “extra” tijd na schooltijd is wel heel prettig. 

 

 

8. Jaarverslag (al ontvangen via de mail van Gabrielle) 

 Het jaarverslag wordt besproken en Gabrielle verzorgt de 

veranderingen in het conceptplan. De herziende versie 

ontvangen we weer van Gabrielle. 

 Het verslag is makkelijk leesbaar. 

 Door MR vastgesteld. 

 

9. Concept MR-plan  

 Het plan is in concept klaar. We hebben voor dit schooljaar nog 

geen speerpunt bepaald. Deze moeten nog in het plan verwerkt 

worden. Het  speerpunt wordt “toekomst scholen Neede”. Ook 

“ouderbetrokkenheid” wordt meegenomen in het plan. 

 Susanne stuurt ons het MR-plan als het klaar is. 

 

10.Zakelijke ouderavond (ZOR)  1 november 

 Ideeën voor deze avond worden besproken: communicatie in de 

breedste zin van het woord (ouders/kind, leerkracht/kind, 

ouder/leerkracht…)  

 Invulling van de ZOR al aan het einde van het schooljaar op de 

agenda zetten  ivm eventueel vastleggen van mensen. Ook om 

te bekijken of wij de ZOR nog voort willen zetten op de manier 

zoals we dat nu doen.  

 Gaandeweg dit punt komen we tot de conclusie dat we de ZOR 

wat informeler willen gaan houden. Gabrielle vermeldt dit in de 

maandkalender. 

 Henrieke maakt jaarverslag voor de volgende vergadering. 

 



 

 

 

 

11. Rondvraag 

 Parro wordt nog even besproken. Gaat volgende week “in de lucht” 

 Gabrielle: gehad over het “open huis”. Afgelopen jaar goed 

verlopen, dus op dezelfde voet verder. Een  open avond en een  

open dag in februari/maart. Tips: reclame in de krant, posters op 

het raam, posters bij SKE, pop up op de website. Ook leuk om 

kinderen van de bovenbouw rond te laten gaan met ouders en 

“uitleg” te geven. 

 Susanne: Staking?  School is dicht. Een aantal leerkrachten gaat 

naar Den Haag.  

 

 

Actie lijst: 

Wie    Wat 

Henrieke Jaarverslag maken 

Susanne MR verslag aanpassen en opsturen naar MR leden 

 

 

Vergaderdata 2017-2018 

 

26-09-2017 

17-10-2017 

22-11-2017 

18-12-2017 

17-1-2018 

20-3-2018 

25-4-2018 

22-5-2018 

19-6-2018 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


