
5e notulen MR vergadering schooljaar 2017-2018; 30 mei 2018 

Aanwezig: Rob, Stephanie, Brenda, Laurens, Jolande, Rianne, Philip en Elise 

Deels aanwezig: Kenneth (directie) 

Afwezig: - 

Notulist: Elise  

 

Agendapunten Actiepunten en afspraken Wie? 
Welkom   
Notulen De notulen is goedgekeurd. Deze komt op de website. Elise 
Studiedag 22-05-18 Kenneth doet verslag van de studiedag. Het 

ochtendprogramma was gericht op thematisch werken. De 
volgende onderwerpen zijn besproken: de leerlijnen 
samenwerken en presenteren. De leerlijnen ontwerpend leren 
en onderzoekend leren zullen volgend schooljaar aan bod 
komen. 
Het team heeft in de middag gekeken naar de successen en 
verbeterpunten. Er zullen volgend schooljaar verschillende 
ontwikkelteams komen, deze zijn ontstaan vanuit het team. 
-Taal (taalonderwijs) 
-Kanjertraining (pedagogisch handelen/klimaat) 
-Meer- en hoogbegaafdheid 

Kenneth 

Formatie nieuw 
schooljaar 

Kenneth geeft een mondelinge toelichting. Per school komt er 
een subsidieregeling voor werkdrukvermindering. Deze items 
zijn aangedragen vanuit het team:  
-Onderwijsondersteuning in de groepen 
-Vaste inval-leerkracht  
-Onderzoek doen naar digitaal toetsen 
-Goede eerlijke pauzeregeling 
De bovenste twee items zijn meegenomen in het 
formatieplaatje voor volgend schooljaar. De MR heeft 
ingestemd met de formatie, binnenkort worden de 
leerkrachten en ouders geïnformeerd.  

Kenneth 

Verbetering 
communicatie  
(school-ouders) 

Volgend schooljaar zullen wij gaan kijken naar een betere 
communicatie tussen school en ouders (o.a. digitaal).  
Dit zal voor de MR een ontwikkelpunt worden voor volgend 
schooljaar.  

MR 

Pauzeregeling De school heeft 2 jaar een contract bij brood en spelen. 
Volgend schooljaar is het laatste jaar. Met de werkgroep 
‘pauze’ wordt op vrijdag 8 juni gekeken hoe kunnen wij dit 
verbeteren.  

Stephanie 
Elise 

De eind CITO (groep 8) We zitten boven de inspectienorm.  
School zal de uitslagen analyseren en kijken welke evt. 
opvallende zaken hier uitkomen.  

Kenneth 

Vakantierooster Herfstvakantie: 22 oktober 2018 - 2 november 2018 
aansluitend studiedag op maandag 5 november 2018 
Kerstvakantie: 24 december 2018 - 4 januari 2019 
 
Voorjaarsvakantie: 18 februari 2019 - 22 februari 2019 
voorafgaand studiedag vrijdag 15 februari 2019 

Kenneth 



 
Goede vrijdag: vrijdag 19 april 2019 
Meivakantie: 22 april 2019 - 3 mei 2019 
 
Hemelvaart: donderdag 30 mei 2019 en vrijdag 31 mei 2019 
voorafgaand studiedag woensdag 29 mei 
 
Pinksteren: maandag 10 juni 2019 
aansluitend studiedag dinsdag 11 juni 2019 
 
2 losse studiedagen: donderdag 27 juni 2019 en vrijdag 28 
juni 2019 
 
Zomervakantie: 15 juli 2019 - 23 augustus 2019 

Punten uit GMR Er is een bijeenkomst voor de MR-GMR. Stephanie zal vanuit 
de MR heen gaan. Gaat Stevie heen vanuit de GMR? 

Philip 

Evaluatie functioneren 
MR 

-Vaste agendapunten 
-Rolvastheid van de MR 

 

Wvttk -Rob neemt contact op met Corine OV Rob 
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