
Agenda MR-VERGADERING 19 juni 2019 

 

Aanvang:  20.00 uur 

Locatie: obs de Hofmaat 

 

Voorzitter: Susanne 

Notulist: Henrieke 

Verder aanwezig: Ans, Vincent, Ivon, Gabrielle 

Afwezig: Olaf (met kennisgeving) 

 

 

1. Opening 

 

2. Notulen van de vorige vergadering 20 mei 2019   

• Schoolgids nog niet klaar. Gabrielle is zich op het schoolplan gaan richten. 

• Ouder betrokkenheid: er is een nieuwe datum gepland 

• Het punt over de ouders die in de bocht op het onderbouwplein blijven staan 

in de ochtend is nog niet besproken. Hier gaan we dit schooljaar ook even 

niets meer mee doen. We bespreken de afspraken hiervoor tijdens de info 

avond van het volgende schooljaar. 

 

3. Ingekomen post 

• “Info Mr” en “Onze School”, deze heeft Susanne meegenomen. 

 

4. Mededelingen 

Gabrielle had de volgende punten:  

• Formatie: Hier heeft Gabrielle 3 mailtjes over ontvangen, nadat we deze naar 

ouders hebben gemaild. Met deze ouders heeft Gabrielle al een gesprek 

gevoerd. Ze zijn na haar uitleg tevreden naar huis gegaan.  

In de zorggroep het niveau goed in de gaten blijven houden. 

Susanne is ook nog aangesproken door een ouder over de formatie, meer een 

praktische vraag die ze zelf kon beantwoorden. 

• Johannes, onze conciërge heeft ons verlaten. Hij heeft elders een betaalde 

baan gekregen. 

• Gabrielle heeft van het CvB vernomen dat ze weer in gesprek zijn over onze 

toekomstscholen in Neede. Dit zal na de zomervakantie voortgang krijgen. 

 



• Verkeerssituatie rondom school is een heikel punt bij de buurt. Veel auto's op 

verkeerde plekken, kinderen die niet veilig over kunnen steken etc. Hierover 

is een mail naar de ouders gegaan. Gabrielle heeft hierover ook contact met 

de gemeente gehad. Deze zullen hier ook vervolg aan geven. Ook zullen de 

Boa’s regelmatig komen controleren en daar waar nodig mensen aanspreken 

en zo nodig bekeuren. 

 

5. Schoolgids (concept) 

• Is er nog niet. Er zullen een aantal aanpassingen zijn op vorig jaar en de 

digitalisering van een aantal methodes voor komend schooljaar. Komende 

week gaat Gabrielle er weer mee aan de gang. Als zij klaar is, dan zal zij het 

naar de MR mailen en middels de mail zal deze dan, na aanvullingen, akkoord 

bevonden worden. 

 

6. Schoolplan (2019-2023)  

• Het is geen goed te lezen plan. Te veel, te ingewikkeld. Er zou een nieuw 

format komen, maar dat is niet geworden van wat men ervan had verwacht. 

• Susanne heeft een aantal opmerkingen.  

• Ook deze zal met de "commentaren" doorgestuurd worden naar de 

oudergeleding van de MR en dan doorgestuurd naar Gabrielle. Daarna zal het 

akkoord bevonden worden. Graag voor de zomervakantie. 

 

7. Infoavond 2019-2020 

• Het algemene idee uit het team was dat het algemene wel prima was zo, 

alleen het gedeelte in de groep zal moeten worden aangepast. 

• Een spontaan idee: op 1 avond eerst groepsinfo 1en 2/ algemene gedeelte/ 

groepsinfo 3 en 4, de andere avond beginnen met groepsinfo 5 en 8/ 

algemeen gedeelte/ groepsinfo 6 en 7.  

• We moeten denken aan de nieuwe leerlingen, er moet even een momentje 

komen om deze ouders voor te stellen in de betreffende groepen, tijdens 

deze avond. 

• De inloopweek moet ook nog even besproken worden. Niet te veel ouders per 

groep per ochtend, geen broertjes/zusjes mee en ook geen opa's en oma's of 

oppas. 

• OR en MR ook wel weer een kort woordje laten spreken, zeker in de 

onderbouw. 

 

8. Resultaten ouderbetrokkenheid enquête  

• We bespreken deze enquête, er zijn een paar aandachtspuntjes die we gaan 

bespreken of actie in ondernemen. 

• Hierover zal ook nog richting ouders informatie komen. 

 



9. Schoolontwikkelingen  

• Vijf gelijke dagen model ontwikkelingen: Er zijn geen negatieve geluiden. Het 

loopt prima. De pauzes voor de leerkrachten zijn soms nog wel een punt. En 

eten met de groep en pleinwacht is soms wel wat veel. Geen rustmoment. 

• Bij ons was er geen groot verschil in marges in de Dia toets die groot in het 

nieuws was.  

 

 

10. Faciliteitenregeling 

• Zetten we door naar de volgende vergadering 

 

11. Terugkoppeling GMR 

• Is niet geweest dus, geen punten. 

 

12. Communicatie 

• Ouderbetrokkenheidsavond. Er is een oproep uit gegaan. Een aantal ouders 

heeft zich aangemeld, naast de ouders die er al waren. 2 juli is de volgende 

bijeenkomst. Susanne zal hier van de MR bij aanwezig zijn. 

 

13. Rondvraag 

• Susanne: veiligheidsonderzoek? Is al door een aantal groepen ingevuld. 

Zodra deze klaar is kan het worden opgestuurd en krijgen we de 

terugkoppeling. Dit punt op de volgende agenda van de MR zetten. 

 

 

Actiepunten: 

Wie             Wat 

Henrieke Op de volgende agenda:  
Faciliteitenregeling+ het veiligheidsonderzoek 

Gabrielle Schoolgids doorsturen naar de oudergeleding 

Henrieke Jaarplanning maken voor MR vergaderingen 2019-2020 

  

  

  

 

 

 



 

 


