
MR-vergadering 1-4-2019: notulist Mark 

Opening notulen vorige keer: 

• Nieuwsbrief wordt aangepast en daarna verstuurd.  

• Onduidelijkheid extra gelden. 6 Mei evt. meer input. 

 

1). Ouderenquête: 

Jan en Jan overleggen over de enquête. Vraag de schouders voor evt input voor extra vraag over SCHouders. 

Terugkoppeling van de oude enquête: wat is er allemaal bereikt? Wat vinden jullie als ouders belangrijk? 

• Tool: ServeyMonkey tenzij alternatief? Jeroen checken voor AVG ( Actiepunt!) 

• Wie neemt ‘t voortouw? Kariene neemt dat. 

• Richard verstuurt de Links 

• Analyse wordt weer verdeeld! 

Na de Mei-vakantie de enquête eruit sturen, steef datum is 6 Mei! 

13 Juni en/of 20 Juni (SCH)ouderavond over de Enquête organiseren. Dit kortsluiten met Jan & Jan > is 13 juni 

geworden. 

Van tevoren een mail naar de leerkrachten. De resultaten worden gecommuniceerd op de (SCH)ouderavond. 

Daarvoor dus een MR-avond om de resultaten te bespreken.  

2). Uit de GMR: 

• Bestuur formatieplan. Is al goedgekeurd. Beschouwend document per jaar. Dat vooral gaat over de 

formatie. RDDF besluitvorming niet hoeven te doen.  

• Werkverdelingsplan PMR (personeelsgeleding van MR) gaat ermee aan de slag. Update 27 Mei 

• Kwaliteitskalender is gemaakt. Allerlei onderwerpen zijn nu gepland (resultaten bespreken, 

bovenschoolse vergaderingen enz.) Jeroen stuurt hem toe. IB-er wordt erbij betrokken om te 

evalueren.  

 

3). Professionalisering: 

Afronding Traject: De Kunst van het Lesgeven. Het was wederom een vruchtbare dag. 

Volgend jaar komen er GEEN extra zaken bij voor de leerkrachten. 

Rogier is formeel de voorzitter van de GMR geworden. 

4). Kleine zaken: 

• Teambreed bespreken ouderavonden? Minimaal 1 avond, niet alleen middagen!  

• Toneel feedback- toelichting Jeroen. 

• Jan & Jan schoolvoetbal bespreken? Hoe te regelen? Meer teams. Iemand verantwoordelijk stellen. 

• Gezonde-School project. Pilot nog niet afgerond. ( In principe NIET door) 

• Gymlessen: geen Hercules volgend jaar dus meer gym op woensdag! 

• 27 Mei MR vergadering ipv 6 Mei. 

  


