
 
 

Uitnodiging 

1 Oktober zal er om 19.45 uur een MR-vergadering zijn aan de van Brakelstraat. 

Aanwezig: Nienke, Kim, Saskia, Robert, Liedeke, Inge, Ina 

Agenda 

1. Opening 

Welkom, vooral ook aan de nieuwe leden (Nienke en Liedeke). 

2. Notulen 21 Juni 

Afspraak over de notulen: Notulen worden verspreid, binnen een week geen reactie (bij Inge) 

dan zijn ze goedgekeurd. Inge mailt ze vervolgens naar Robert en daarna worden ze geplaatst 

op de site door Robert. 

3. Actiepuntenlijst 

Datum Onderwerp  Betrokkenen  

01-10    

1 Leerling populatie agenderen en toelichten Inge en Robert  

2 Mailen over toestemming vakantierooster  Inge  

3 Jaarverslag schrijven Inge  

   

 

4. Mededelingen  Liedeke is al bij de MR cursus geweest. Zinvol en verhelderend.  

5. Nieuws uit directie en teams  goede start. Iedereen moet wennen aan elkaar en dat gaat 

goed (Gouden weken).  

Werkdruk verlagende vervanging in de groepen worden als zeer prettig ervaren.  

Extra ondersteuning in de groepen 5 en 7 loopt, er wordt goed gekeken naar de juiste 

invulling. 

Ondersteuning van de onderwijsassistent in groep 3 wordt als zeer prettig ervaren. 

IKC  samenwerking met de peutergroep gaat al mooi. Overleg tussen kleuters en peuters 

verloopt goed. Kim kijkt ook mee als IB in de groep van de peuters (preventief handelen). 

1e studiedag is inmiddels een feit. Vierkeerwijzer stond centraal en daarin blijven we ons 

ontwikkelen. De topo methode is ook vastgelegd (Vierkeerwijzer) voor groep 5 t/m 8.  

Kwink is opgestart: Sociaal Emotioneel Leren. We proberen dit t/m december en beslissen 

dan wat we hiermee gaan doen. Actuele methode, wetenschappelijke theorie (Kees van 

Overveld) zit erachter.  

Personeel: Ivonne en Fred zijn (deels) thuis.  

Traject digitaal pesten in de bovenbouw is goed opgepakt door school en betreffende ouders 

en leerlingen. Ouders zijn geïnformeerd, het is in de groep besproken. Kim is betrokken als 

anti-pest coördinator en Robert is betrokken. Helaas is er een tweede situatie ontstaan en dit 

loopt nog. HALT komt op school in de groepen 7 en 8, er komt een informatie avond over 

“Opvoeden en sociale media”.   

Geld voor de nieuwbouw is binnen! 

6. Nieuwbouw 

Volgende week of de week erop gaat de bouw beginnen. Er hebben vele artikelen in de krant 

gestaan de afgelopen periode waarvan niet alles op waarheid was gebaseerd. We hebben er 

bewust voor gekozen hier niet op te reageren.  



 
 

We bekijken de tekeningen van het nieuwe gebouw, de steenkeuze, het moodboard van de 

werkgroep “inrichting nieuwbouw”.  

De planning: eind mei is het klaar.    

7. Jaarplan 2018-2019 

We bespreken het jaarplan. In het team is het inmiddels al besproken.  

Begrijpend lezen /Taal/Technisch lezen/Woordenschat/ Begrijpend luisteren/Voorlezen 

zouden we misschien nog meer kunnen benoemen naar ouders. Het belang hiervan. De 

invloed van thuis is immers van groot belang. Nieuwsbrief zou hier een goed middel voor 

kunnen zijn. 

8. Vakantievoorstel 2019-2020 

Wij stemmen in als MR, Inge mailt hierover.  

9. Jaarverslag MR 

Inge pakt dit op.  

Rondvraag of mededelingen: graag vooraf doorgeven aan Inge, dan kan het geagendeerd worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 


