
Notulen MR 25 september 2018 
Aanwezig: Charlotte, Bjorn, Annemarie, Ellen, Claire 

1. Welkom 

Charlotte heet Ellen welkom bij de MR-vergadering en geeft Ellen nog wat informatie over de 

rechten en de plichten van de MR. We hebben vanaf dit jaar een nieuwe samenstelling, 

waarbij er 2 ouders en 2 leerkrachten zitting hebben in de MR. Claire zal als directeur de MR  

informatie verschaffen over de school. 

 

2. Notulen 

Charlotte past de notulen aan en zal dan de notulen naar Danielle sturen om ze op de 

website te plaatsen. 

 

3. Schoolgids 

Claire zal de concept schoolgids naar de ouderleden van de MR sturen met de vraag het 

kritisch door te nemen en suggesties naar haar terug te sturen voor wijziging. Dan zal Claire 

later aan ieder een schriftelijke toestemming vragen om de schoolgids vast te stellen 

 

4. Bewegingsplan 

Claire geeft uitleg hoe dit plan is opgebouwd. Charlotte mist nog een stukje tijdpad en zou 

graag een stukje zien over Wat moet het me opleveren. Of misschien wel de vraag stellen: 

Wanneer is iets geslaagd? Hoe zie je dat dan en dient het nog een doel. 

Claire geeft aan dat het vaste plan met de vaste structuren ook blijft bestaan en dit meer op 

de uitgangspunten van Morgenwijzer is gebaseerd. Verder wordt nog over de 

leerkrachtlijnen en de leerling lijnen gesproken. Wat voor doel dient het voor de school en de 

omgeving. 

Er wordt nog gesproken over de school als ontmoetingsplek. Wat kunnen we meer laten zien 

op de website. Waar zijn we goed in. Het is goed om naar de omgeving te laten zien waar we 

voor staan. Ouders ook meenemen in de ontwikkeling van de school. Er komt een stukje in 

de nieuwsbrief en zal ook nog aandacht aan het stuk gegeven worden met een filmpje en 

met foto’s Het stuk komt nog een keer terug op de agenda. Dit kan in november of in januari 

zijn. 

5. Nieuwbouw 

De gemeente heeft het traject gepresenteerd aan de directeuren en binnenkort komt hier 

een stukje over in de publiciteit. 

 

6. Inspectiebezoek 

Op 16 oktober zal de inspectie in het kader van een regulier bezoek op school aanwezig zijn. 

Ze zullen specifiek naar de volgende onderdelen kijken: 

1. Zicht op ontwikkeling 

2. Veiligheid ( SEO) 

3. Kwaliteitscultuur 

4. Verantwoording en dialoog 

Ook zal er een gesprek met ouders en leerlingen plaatsvinden. Van het bezoek zal Claire een 

melding maken in de nieuwsbrief. Charlotte geeft aan dat ze in ieder geval aanwezig kan zijn. 



7. Overblijf: 

Er zal binnenkort gestart worden met een coördinator bij de overblijf van Junis. Deze persoon 

zal dit jaar betaald worden door Morgenwijzer. De school wil overstappen naar een 

professionele overblijf. Dit gaat wel met veel veranderingen en oplopen van de kosten 

gepaard. Dit jaar zal er verder nog met de gewone overblijf samen naar een 

overgangssituatie gekeken worden en naar een verdere afweging voor de school en de 

ouders. Het punt zal in november weer op de agenda komen. 

De school is verplicht een opvang voor tussen de middag te regelen. 

 

8. Training groep 4/5 

Groep 4/5 krijgt een training van Juf Jeantine op gebied van de sociaal emotionele 

ontwikkeling. De leerlingen zijn tijdens de training praktisch bezig. Juf Jeantine doet voor hoe 

je in een bepaalde situatie kunt reageren en de leerlingen oefenen dit tijdens de les.  

Ze leren onder andere hoe ze hun gevoelens kunnen benoemen, hoe ze conflicten kunnen 

oplossen, hoe ze zich kunnen inleven in een ander, hoe je goed kunt samenwerken en  hoe 

ze zichzelf kunnen verdedigen. Ellen is zeer tevreden over de lessen en ziet ook 

mogelijkheden om dit mee te nemen naar de andere groepen. 

 

9. Rondvraag 

Bjorn: Is er een bedankje voor de mensen? Jazeker aan het einde van het schooljaar krijgen 

ouders een kleine attentie en een bedankje van de school voor de structurele hulp. 

Bjorn: Op het formulier voor de hulp had nog kunnen staan schoonmaakavond en klusjesdag. 

Bjorn: Komt er nog een ontruiming? In oktober starten er een aantal nieuwe leerkrachten 

met de Bedrijfshulpverlening cursus. Het is de bedoeling daarna weer een aantal 

ontruimingen op te nemen in het programma. 

 


