
 

Notulen MR vergadering 24 september 2018 
 
Aanwezig: Joost, Astrid, Hiske,  Karin 
Niet aanwezig: Mathilde 
 

1 Opening.  
Hiske opent de vergadering.  
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Standaard punten 
Notulen MR vergadering d.d. 11 juli 2018 
De notulen worden goedgekeurd. 
Actielijst 11 juli 2018: 
1. Dit punt blijft staan 
2. Joost geeft aan dat er ruim 50% van de tijd achter beeldscherm wordt gezeten. Het is 

belangrijk dat ook naar de zithouding van de kinderen wordt gekeken. Joost neemt dit mee 
naar teamoverleg. 

3. Blijft staan. 
4. Afgerond. 
5. Afgerond. 
6. Afgerond. 
7. Afgerond. 
8. Afgerond. 
9. Karin heeft een kort verhaaltje over de MR gehouden. De opkomst was hoog op deze 

avond. Punt kan uit de lijst. 
10. Nog niet binnen team besproken. Punt blijft staan. Ouder wel door Maarten op de hoogte 

gesteld van vervolg. 
11. Afgerond.  
OR vergadering: notulen van 26 juni 2018; geen bijzonderheden. 
GMR vergadering: geen tussentijds overleg geweest. Door vertrek van Emelie gaat Hiske kijken 
of zij bij de volgende vergadering aanwezig kan zijn. Wellicht kan nieuwe lid vast de GMR 
vergaderingen op zich nemen. 
Ingekomen stukken: Op 7 november is introductiecursus voor nieuwe MR leden. Karin gaat zich 
aanmelden. Actie Karin. 
Divers scholingsaanbod: MR-leden geven aan nu geen behoefte te hebben aan scholing. 
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Vergaderstukken MR 
Samenvatting MR zaken 2017-2018: Akkoord inclusief complimenten voor Elles. Karin stuurt 
deze door naar Maarten voor plaatsing op website. Actie Karin 
Hiske vraagt of het bij het team voldoende duidelijk is dat bij de oudergesprekken in oktober 
ook de voortgang wordt besproken? Astrid zal dit voor de zekerheid naar team communiceren. 
Actie Astrid 
Jaarplan MR en GMR Wonderwijs 2018-2019: Geen opmerkingen. 
Zorgplan 
Hiske heeft dit met Martine doorgesproken. Blijft een lastig document, al is het wel vooruit 
gegaan. Gaat vooral over kinderen die extra ondersteuning ‘aan de onderkant’ nodig hebben. 
Hoe zit het met het Plan van Aanpak over (hoog)begaafden en levelwerk?  Karin vraagt na bij 
Martine. Actie Karin. 
MR gaat akkoord, Hiske zet handtekening.  

5 
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Rondvraag. 
Hiske: hoe gaat het met Bert? Volgende overlegvergadering met Maarten bespreken 
Karin: Is er al vervanger voor Martine (ivm zwangerschapsverlof): ja dat is geregeld. 

6 
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Afsluiting. 
Hiske sluit de vergadering. 



 

 
Actielijst 

Nr Datum: Actie: Wie: 

1 2018-2019 Foto maken van gehele MR voor op de website. Allen 

2 05-06-2018 Checken binnen de GMR; wat is het beleid t.a.v. gebruik van 
mobiele telefoons tijdens het overblijven bij de andere 
scholen. 

Joost 

3 11-7-2018 Mogelijkheden voor continue rooster; Afgesproken wordt dat 
dit punt binnen het team besproken wordt. Daarna volgt 
terugkoppeling in de MR. 

J/M/A 
 
 

4 24-09-2018 Joost geeft aan dat er ruim 50% van de tijd achter beeldscherm 
wordt gezeten. Het is belangrijk dat ook naar de zithouding van 
de kinderen wordt gekeken. Joost neemt dit mee naar 
teamoverleg 

Joost 

5 24-09-2018 Aanwezigheid bij GMR vergadering 3 oktober Hiske 

6 24-09-2018 Op 7 november is introductiecursus voor nieuwe MR leden. 
Karin gaat zich aanmelden 

Karin 

7 24-09-2018 Samenvatting MR zaken 2017-2018: Karin stuurt deze door 
naar Maarten voor plaatsing op website 

Karin 

8 24-09-2018 Hiske vraagt of het bij het team voldoende duidelijk is dat bij 
de oudergesprekken in oktober ook de voortgang wordt 
besproken? Astrid zal dit voor de zekerheid naar team 
communiceren. 

Astrid 

9 24-09-2018 Hoe zit het met het Plan van Aanpak over (hoog)begaafden en 
levelwerk?  Karin vraagt na bij Martine 

Karin 

 

 Vergaderdata 2018-2019: 
MR overlegvergaderingen met Maarten: 

- Di 6 november 2018 

- Di 15 januari 2019 

- Di 26 februari 2019 

- Di 2 april 2019 

- Di 4 juni 2019 

MR vergaderingen: 

- Di 20 november 2018 

- Woe 23 januari 2019 

- Do 7 maart 2019 

- Di 9 april 2019 

- Woe 18 juni 2019 

GMR vergaderingen (voor Joost en ?): 

- Woe 3 oktober 2018 

- Woe 7 november 2018 cursus voor nieuwe MR leden 

- Di 11 december 2018  

- Do 7 februari 2019 

- Do 11 april 2019 

- Di 28 mei (contact avond RvT) 2019 



 

- Do 27 juni 2019 

 


