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1. Opening en eventuele mededelingen 

De voorzitter heet iedereen welkom.   

 

2. Vaststelling notulen vorige vergadering 

We spreken af dat we de notulen van de afgelopen vergadering lezen en schriftelijk 

reageren.  

Binnen één week na de vergadering de notulen doorsturen en schriftelijk reageren, 

zodat de notulen binnen twee weken goedgekeurd zijn. De voorzitter regelt dat de 

directie de notulen op de website zet. 

We notuleren neutraal en noemen geen eigen namen. 

De notulen van het afgelopen jaar worden bij elkaar gehaald en op de site gezet. 

 

3. Bijwerken reglement MR      

We handhaven het regelement van vorig jaar. Deze zijn ondertekend en 

doorgestuurd naar de GMR. 

 

4. Voorbereiding discussieonderwerpen    

Vaste afwegingen vooraf bij discussies: 

- Op welke manier willen we discussies voeren?  

- Op welke manieren willen we ouders eventueel betrekken? 

Twee discussiepunten: 

a. Schoolorganisatie bij minder groepen 

De teamgeleding bereidt een PowerPoint presentatie over mogelijkheden van een 

schoolorganisatie voor, met als onderwerp het formeren van minder groepen, 



Het doel is vast na te denken over de verschillende mogelijkheden, zodat we als 

school voorbereid zijn als er terug wordt gegaan in het aantal groepen.  

Of er minder groepen geformeerd mogen worden hangt af van het feit of de NPO 

gelden doorgaan en de leerlingen toestroom. 

b. Rapporten 

Als team zijn al heel lang bezig met een nieuw rapport. Het is niet meer passend bij 

wat het team belangrijk vindt om aan ouders te rapporteren. 

Het rapport wordt eerst besproken in het team. De ideeën vanuit het team worden 

voorgelegd aan de MR na de herfstvakantie.                                                                  

De MR zal aan de hand van een enquête de ouders mee laten denken over de 

invulling van het rapport. De vragen zullen zo opgesteld worden dat 

ouders/verzorgers keuzes kunnen maken, zodat zij hun mening kunnen geven binnen 

de mogelijkheden die er zijn en geen valse verwachtingen gecreëerd worden. 

 

5. Schoolbrede analyse juni     

De analyse is besproken in de startvergadering.  

Als MR  komen terug op de video, die mogelijk gemaakt zou worden, over het 

volgen van de kinderen. De teamleden geven aan dat er mogelijk een verandering 

komt, namelijk 1x per jaar boom afnemen en de leerprocessen meer te gaan 

aansturen vanuit de methodetoetsen. Dit onderwerp wordt nog besproken in het 

team en moet nog verder geconcretiseerd worden. 

 

6. NPO gelden/Jaarplan      

NPO gelden  

De gelden worden niet verlengd. Het geld hoeft niet op te zijn binnen de gestelde 

termijn. De gelden mogen over een langere periode worden uitgesmeerd.  

Wel zijn er weer subsidies mogelijk en er wordt goed gevolgd of wij gelden aan 

kunnen vragen. De hoeveel geld is politiek afhankelijk, Er valt dus nog niet te zeggen 

of er een verandering moet komen in de schoolorganisatie, maar voorbereid zijn is 

wel verstandig. 

Jaarplan 

Het jaarplan voor het komend jaar staat bijna vast, de directie stuurt het door. De 

MR leden lezen dit plan en kunnen hierover vragen stellen. 

Het 4 jaren plan staat aan het einde van dit schooljaar op de agenda. -> vanuit SPO 

komt het koersplan, aan de hand daarvan wordt er een vertaalslag gemaakt naar 

onze eigen school qua activiteiten. Dit wordt dan het 4 jarenplan, waaruit dan 

jaarlijks het jaarplan volgt. 

Dit 4 jaren plan is verplicht vanuit de inspectie  

We hebben twee nieuwe bestuursleden bij het SPO, dus wellicht dat veranderingen 

komen in het koersplan. 

 

 

 

 

 



 

7. Vergaderingen voor het hele schooljaar plannen     

 September 

5 september 

16.00 - 17.30 uur 

Notulen: Manja 

 

Jaarplan 

Schoolbrede analyse juni 

Schoolorganisatie bij minder groepen 

Vergaderingen voor het hele schooljaar plannen 

 

31 oktober 

18.30 - 20.00 uur 

notulen: Susan 

Overleg OC ouderbijdrage;  Wiljan nodigt OC uit 

 

Januari 

16 januari 

16.00 - 17.30 

notulen: Mirjam 

 

Maart 

13 maart 

18.30-20.00 uur 

notulen: Manja 

Schoolbrede analyse januari 

MR ouderleden-> verkiezingstraject nodig? 

 

Mei 

22 mei 

16.00 - 17.30 uur 

notulen: Susan 

Formatie 

Studiedagen/schoolvakanties 

 

Juni 

26 juni  

18.30 - 20.00 uur 

notulen: Mirjam 

Begroting 

1e vergadering plannen 

 

 

8. Rondvraag en sluiting  

- Zijn wij nog een gruitenschool?  

Niet meer. Het is bij het team en ouders van de MR  opgevallen dat de traktaties bij 

verjaardagen steeds groter worden en ongezonder en/of er zitten “cadeautjes” bij. 

De leerkrachten en de MR ouders zijn niet blij met deze ontwikkelingen. De directie 

brengt het onderwerp onder de aandacht bij de ouders. Als team en ouders we 

gaan voor een gezonde traktaties, die ter plekke opgegeten kan worden. 

         

 

Actiepunten: 

Oudergeleding: 

- OC uitnodigen voor de volgende vergadering. (de voorzitter) 

 

Teamgeleding: 

- Mr op teamvergadering als vast punt. Dit verzoek is al tijdens de vergadering 

doorgegeven aan de directie. 

- IB benaderen over de "video" over hoe de school leerlingen volgen. 

- Organiseren dat de werkgroepen op toerbeurt een klein verslag schrijven, die 

opgenomen kunnen worden in de structurele informatie/ mededelingen van 

Kirsten aan ouders. -> alle in eigen werkgroepen. 



- Presentatie maken voor MR m.b.t. aantal groepen. 

 


