
MR vergadering 17 september 2018  

aanwezig: Richard (vz), Jeoen, Chantal, Mark, Jan en Kariene (notulen), Ingrid (afwezig) 

 

Jeroen: teamvergadering 4 september afgelast. Na rommelige week: stroomstoringen, 

internetstoringen, Snappet vernieuwd.  

 

5 oktober teamdag, dan wordt terug gekomen op: speerpunten / verbeteracties van het jaar. 

 

1. professionalisering als team in het geheel: (didactisch en houding ) gezamenlijke didactische 

standaard vorm geven. Nu zijn de verschillen nog te groot, geen eenheidsworst maar wel volgens 

bepaalde normen. Streven om lat een beetje gelijk te leggen.  

 3 studiedagen gaan hierover. Inhoud wordt nog mede bepaald door het team zelf. 

Prioriteiten stellen mbt schoolplan 2016-2020 is nodig. 

 

2. Kangoeroeklas beleidsvoorzet ligt er. Beleid wordt besproken op een komende info avond. 

Focus op vroeg signaleren, Da Vinci taken beter implementeren in de klassen en doorgaande 

lijnen in kangaroe klas moeten duidelijker worden. Passend bij didactische standaard. Begeleiding 

moet naar een hoger niveau. Gedifferentieerd onderwijs is belangrijk. Dit moet de school ook 

uitstralen. Kinderen moeten leren te leren. Stof zo aanbieden dat het ‘hogere segment’ ook fouten 

gaat maken.  

 

3. Rijker lesaanbod. Snappet is hierbij een mooie ondersteuning.  

Marnix academie krijgt een vervolg: ontdekkend en ontwerpend leren. 

 

Wens team:  

4. ICT in de klas moet vernieuwd worden, voor Internet, educatieve software en Snappet. 

Offerte aanvraag is eruit. Vraag: Laptop of Chrome book? Zal dit jaar moeten worden besloten mbt 

begroting.  

 

5. Vernieuwde visie op goed kleuteronderwijs  

Nu is het teveel klaar stomen voor groep 3.  

Doel: dit schooljaar visie ontwikkelen, volgend jaar zo mogelijk visie uitwerken.  

Leerkrachten bezoeken congress hierover.  

 

Inspectie was goed te spreken, maar kritische noot was: wanneer ben je tevreden? wanneer heb je 

doel bereikt? Focussen op evaluatie.  

We stellen voor om een evaluatie moment elke MR vergadering op de agenda te zetten.  

Daarnaast is het advies MR mbt de speerpunten/verbeterpunten: ook focussen op wat je hebt. Wat 

doorloopt en goed gaat.  

 

 

Data volgende vergaderingen: 19.30 uur  

Maandag 29 oktober Chantal notulen 

Maandag 26 november begroting Mark notulen  

Maandag 28 januari Jan notulen  

Maandag 18 maart Ingrid notulen  

Rest volgt nog.  

 



WVTTK: 

 -Actiepunt: Richard zal nog overleg hebben met voorzitter van de schouders.  

- Via de mail kunnen ouders de MR vinden. Via Social schools een zal nog een bericht gestuurd 

worden. Zodat ouders de MR weten te vinden.  

- Bewegingsonderwijs moeizaam ivm niet beschikbaar zijn van de gymzaal van de Wevelaan. 

(roulatiesysteem). Er komt weer een gymzaal aan de Winklerlaan. Rene kan woensdag maar 3 uur 

les geven. Bij Hercules kan de school pas om 10 uur terecht. Iedere klas heeft wel twee uur per 

week bewegingsonderwijs.  

 

- Graag punten inbrengen voor komende vergaderingen. 


