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MR vergadering Agenda 

Datum Dinsdag 29 maart 2016 

Aanvang 19.30 uur – 21.00 uur 

Plaats ’t Bossche Hart 

 

Aanwezig:Niels, Catja, Jeanne, Alain, Arjan, Jan. 

 

1. Opening 

Niels heet Arjan welkom. Arjan is door een meerderheid van stemmen gekozen. 

Vanaf schooljaar 16/17 vervangt hij Catja. Tijdens de vergaderingen in mei en juni 

doet hij ervaring op. Arjan wordt ingelicht over de gang van zake en de actuele 

onderwerpen. Zijn mailadres is atimmermans@vtt.nl. 

 

 

2. Notulen vorig overleg 

De notulen van 25 januari 2016 worden goedgekeurd, met de actiepunten van de 

vorige keer om op de website te zetten.  

 

 

3. Mededelingen vanuit school 

Juf Mariëtte komt op vrijwilligersbasis op woensdagen de hogere groepen in de school 

ondersteuning bieden. 

De onderbouw wordt momenteel versterkt door een onderwijsassistente in opleiding. 

Voor leerkrachten die een masterstudie gaan doen is een manier om vervangen te 

worden op basis van ‘vier slag leren’. Dan komt een andere masterstudent invallen. 

Omdat onderbouwlokalen krap worden, wordt het leerplein ingezet. 

Het dyscalculie-protocol is in de maak. Ontwikkelingen staan gepland in het jaarplan. 

 

 

4. Onderwijs/Personeel 

a. Groepsindeling 2016/2017. De mogelijke scenario’s worden besproken. Jan zal 

naar de ouders communiceren dat het definitieve plaatje eind mei bekend 

gemaakt zal worden. Jan vraagt instemming voor een eventuele wijziging op de 

lestijd van groep twee. Leerlingen uit die groep zouden vrijdag ’s morgens naar 

school kunnen. De MR verleent instemming. De communicatie hier omtrent moet 

tijdig en duidelijk gedaan worden. 

b. Pesten en “klimaat”. Het klimaat is rustig te noemen. Geen verontrustende 

situaties. Naast de Kanjer aanpak, zet het team ook Positieve-Groeps-Vorming in 

om de sfeer en het welbevinden op school te optimaliseren. 

c. Verkeersveiligheid. Parkeren op de weg blijft risico’s opleveren. De stoeprand geel 

verven heeft in het verleden goed gewerkt. Voor nu wordt er even geen actie op 

ondernomen. 

d. Ouderbetrokkenheid. De nieuwe aanpak van de rapportavonden blijft in gebruik. 

Ouders krijgen voor het gesprek met de leerkracht gelegenheid om het rapport op 

school in te zien. Onder andere bij de werkgroepen, de O.V. en denktanks wordt 

dankbaar gebruik gemaakt van ouderhulp. Doordat sommige ouders uit deze 

geledingen kinderen hebben in groep acht, is volgend schooljaar behoefte aan 

nieuwe ouders. Daar moet een wervingsprocedure voor worden opgestart. 

Bijvoorbeeld prikkelende oproepen in de nieuwsbrief om mensen aan te trekken. 

e. Protocollen. 

 

5. MR 

a. Rechten en plichten. Een doelstelling van de MR is om meer op eigen initiatief de 

eigen vergadering te vullen. Dus met een beperktere rol voor de directeur. Wij 

willen cyclisch werken aan de hand van een jaarplanning die samenhangt met de 

jaarplanning van de directeur. Terugkerende onderwerpen kunnen zijn: 

schoolgids, jaarplan en conceptbegroting. Alain en Jan maken hiervoor een opzet 

die in de volgende MR-vergadering besproken kan worden. 
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b. Medezeggenschapsstatuut en –reglement. Niels gaat contact opnemen met de 

GMR om te informeren naar reeds bestaande statuten en reglementen, zodat we 

die kunnen aanpassen naar onze schoolsituatie. 

c. Communicatie GMR. De GMR mail moet niet meer naar Catja’s mailbox, maar naar 

het MR mailadres. Niels gaat om die wijziging vragen. 

 

 

6. Rondvraag 

Jan heeft de laatste notulen gemist en wil graag alle notulen ontvangen. 

Alain vraagt Jan om een afspraak te maken voor de jaarplanning. 

Arjan dankt het gezelschap voor de mogelijkheid om aanwezig te mogen zijn. 

 

7. Sluiting 

 


