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MR vergadering Agenda 

Datum Dinsdag 17 mei 2016 

Aanvang 19.30 uur – 21.00 uur 

Plaats ’t Bossche Hart 

 

1. Opening aanwezig: Catja Niels Arjan, Alain, Jan, Jeanne 

2. Notulen vorig overleg 

29 maart 2016. 

Het juiste mailadres van Arjan is atimmermans@vtt.nl 

Notulen worden vastgesteld. 

 

3. Mededelingen vanuit school 

 Citoscore 537,8 1 leerling maakt de toets nog, dit kan de uitslag enigszins 

beïnvloeden.  

 We testen momenteel 3 taal methodes uit. Taalverhaal-Staal-Taal actief. 

Daarna maken we een keuze en starten in het nieuwe schooljaar in groep 4 

t/m 8 met een nieuwe taalmethode. 

 Lentekriebels was een project van een week is afgerond en als positief ervaren 

door leerkrachten. 

 Fruit eten van nov tot april was gratis pilot. Oproep aan ouders een gezond 

tussendoortje mee te geven. Er is nog geen besluit of we dit fruitaanbod 

volgend schooljaar voortzetten. 

 IKC lokaal in gebruik in het nieuwe schooljaar, morgen vindt er een gesprek 

plaats voor de huurvoorwaarde. Daarna worden de aanpassingen aan het 

gebouw doorgesproken. FCO zal ook nog een gesprek krijgen, m.b.t. de 

veranderingen voor opslag van hun instrumenten, zij huren elke woensdag het 

leerplein. Doet de gemeente dit of ligt dit bij de directeur? 

 Weer enkele aanmeldingen voor de kleutergroep. 

 Oudertevredenheidsonderzoek (Jan zit in de kwaliteitswerkgroep) “Scholen 

met succes” is als instrument gekozen. Enquête volgt voor ouders- leerlingen 

gr 6-7-8 en leerkrachten. Er volgt een landelijke- en een bestuur rapportage 

die gecommuniceerd gaat worden eerst in de geledingen van de MR en KWF. 

 

4. Onderwijs/Personeel 

a. Groepsindeling 2016/2017. ½ A, ½ B, 3, 4/5, 5/6, 7/8. Enkele reacties vanuit 

groep 4 omdat de groep opgesplitst wordt. Uitleg is per brief gegeven en daar zijn 

geen reacties meer op gekomen. 

b. Hygiëne. Werkschema is opnieuw opgesteld. Met aandachtspunten voor extra 

werkzaamheden. Extra tijd ingezet voor schoonmaak. Mieren worden actief 

bestreden. Kluisjes zijn door leerkracht schoongemaakt. 

c. Pesten en “klimaat”. Korte periode in gr 7 meidenvenijn, loopt nu weer goed. 

d. Verkeersveiligheid. Verkeersexamen door alle kinderen gr. 7 behaald. 1x her voor 

theorie. 1 ouder fietste achter de laatste leerling aan bij het pratijkexamen. 2 jaar 

geleden was er een ongeluk met de laatste leerling. Bosschenhoofd had de route 

goed geoefend dat viel op. De kinderen wisten waar ze heen moesten. Veel 

ouderhulp vanuit Bosschenhoofd heel fijn want onze groep bestond uit slechts 9 

kinderen. 

e. Ouderbetrokkenheid. 

f. Protocollen. Dyscalculie. 12 juli aftikken. 

 

5. MR 

a. Rechten en plichten. Niels had contact met Jac Bastiaansen. Jac heeft Niels 

bijgepraat en mails gestuurd met statuten en reglementen als voorbeeld. 12 juli 

samen even bekijken. Contact in de afgelopen jaren was minimaal, keuze vanuit 

de school zelf vanwege andere prioriteiten. 

b. Medezeggenschapsstatuut en –reglement. Zie boven. 

c. Communicatie GMR. Uitnodigen Jac Bastiaansen in het nieuwe schooljaar. We 

plannen weer 6 vergaderdata in het nieuwe schooljaar. 
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6. Rondvraag 

Vervoer groep 8 naar Schijf technieklokaal a.s. donderdag is nog niet rond. Ideeën 

worden geopperd om het bedrijfsleven te vragen hulp te bieden zeker bij 

techniekervaringen zij kunnen busjes beschikbaar stellen waardoor vervoer gratis 

geregeld kan worden. Iets om over na te denken. Sponsors zoeken is een optie. 

Wordt vervolgd. 

 

MR cyclus, voorstel van Alain en Jan wordt uitgedeeld. Jan past hem nog aan en mailt 

hem toe. 

Opbrengsten worden 12 juli door Jeanne gepresenteerd. 

 

7. Sluiting 21.00 uur notulen Jeanne 


