
MR vergadering 26 oktober 2018   

Aanwezig: Richard (vz), Mark, Jan, Ingrid, Kariene en Chantal (notulen) 

__________________________________________________________________________________ 

Notulen 17 september 2018 

Vandaag verzonden, Kariene maakt een paar kleine aanpassingen. (De vergadering van 29 november 

moet 26 november zijn. En Ingrid was niet aanwezig.) 

Studiedag 5 oktober 

De inhoud van deze training was “activeren van de voorkennis”. Het betrokken krijgen van de 

leerlingen bij de start van de les. Hierover zijn veel leuke (coöperatieve) werkvormen gedeeld. De 

leerkrachten zijn enthousiast en de kinderen ook! Op 14 november vindt het vervolg op deze 

studiedag plaats.  

Vernieuwde visie op goed kleuteronderwijs 

Op dinsdag 6 november gaan de leerkrachten van de onderbouw naar een Seminar over dit 

onderwerp. In de loop van dit schooljaar zal dit onderwerp uitgebreider op de agenda komen. 

Pilot in de kleutergroep van Ingrid 

We zijn gestart met het project “appels, peren en bananen”. De kinderen krijgen nu tot de 

Kerstvakantie fruit met water op school aangeboden. Zo heeft iedereen een gezond tussendoortje. 

Aan het eind van deze periode wordt er geëvalueerd.  

Ouderavonden “Da Vinci” en “Snappet”  

Er heeft een avond plaatsgevonden met een presentatie aan geïnteresseerde ouders/ ouders van 

leerlingen die voorheen in de Kangoeroeklas zaten. Inmiddels zijn ook de kinderen geïnformeerd en 

gaat de nieuwe werkvorm lopen. In alle groepen is nu hetzelfde format geïntroduceerd. Ook de 

posters zijn uniform en duidelijk herkenbaar in alle groepen.  

Daarnaast was er een gezamenlijke ouderavond voor groep 4 t/m 8. Eerst een centrale start rondom 

Snappet. Vanuit de ouders kwam de opmerking dat de gezamenlijke start wel wat korter mocht. En 

een uitnodiging vanuit de eigen groep, i.p.v. gezamenlijk aan alle groepen. Dit geeft wellicht 

duidelijker aan dat alle ouders uitgenodigd zijn. Daarna verdere informatie in de eigen groepen. Aan 

het eind van het schooljaar zal er een gedegen evaluatie plaats moeten vinden over het werken met 

de tablets. Heeft het gebracht wat we er van hopen? Hoe zijn de resultaten van de leerlingen?  

ALV Schouders 

Er zijn wat wisselingen in bemanning geweest. Het is weer gelukt om alle posities gevuld te krijgen! 

Er waren ongeveer 45 mensen aanwezig. De begroting is goedgekeurd. De “vrijwillige ouderbijdrage” 

wordt door ruim 90% van de ouders betaald! Geeft een mooi budget om extra dingen te kunnen 

doen voor de kinderen. Wellicht zinvol om ook de begroting van de Schouders naast de reguliere 

begroting te leggen als we deze binnenkort bespreken. Waar is het geld “verrijkend” ingezet naast de 

reguliere begroting? Zijn er nog nieuwe plannen?  

 

 



 

Terugkoppeling GMR 

Chantal deelt de belangrijkste punten die bij de afgelopen GMR-vergadering zijn besproken. 

Terugkoppeling op de inspectiebezoeken/ start met nieuw strategisch beleidsplan / aanstelling 

functionaris gegevensbescherming / leerlingaantallen op 1 oktober binnen de stichting. 

 

Rondvraag 

- Hoe staat het met beleid rondom AVG? Er is nog onduidelijkheid over wat dit betekent voor gebruik 

van foto’s op website, binnen Social Schools en app-groepen. 

- De stukken over de begroting graag ruim op tijd voor de vergadering aanwezig. Dan kunnen we 

wellicht vooraf al vragen opstellen. In het ideale plaatje kunnen de vragen dan gebundeld al vooraf 

naar Jeroen. Dit maakt de vergadering zinvoller en efficiënter. En geeft Jeroen ook de kans om de 

informatie te verzamelen. Richard neemt contact op met Jeroen over dit punt. (Om duidelijkheid te 

krijgen over de beschikbaarheid van de stukken.) De evaluatie en vragen van de vorige keer stuurt 

Richard mee ter voorbereiding.  

 

Volgende vergadering; 

Maandag 26 november 19.30 uur 

 

 

 

 

 

Voorbereiding begroting 

 

 


