
MR 

MR vergadering Agenda 

Datum Dinsdag 8 november 2016 

Aanvang 19.30 uur – 21.00 uur 

Plaats ’t Bossche Hart 

Aanwezig: Arjan, Alain, Niels, Jan en Jeanne 

1. Opening  

 

2. Notulen vorig overleg 

 4 oktober 2016. Kan op de website, Arjan licht toe dat je vrij eenvoudig iets kunt 

installeren om te kunnen volgen hoeveel mensen verslagen lezen op de website. 

Op zichzelf wel interessant. 

 

3. Mededelingen vanuit school 

a. “Vinger aan de pols”: hygiëne, Blijft aandacht vragen, er is vervanging momenteel 

vanuit de WVS, pesten en “klimaat”, pestvragenlijst wordt deze maand 

afgenomen. verkeersveiligheid, de oversteekplaats Pastoor van Breugelstraat is 

niet echt veilig er wordt door automobilisten regelmatig doorgereden, Jan heeft 

een ochtend gepost en zal dat op andere tijdstippen ook nog eens doen, zo zal de 

klacht bij de gemeente steunen op eigen ervaring. Ouderbetrokkenheid we hopen 

donderdag op een mooie opkomst.  

b. Schoolgids. Heeft een update en was al verspreid onder de MR leden, kan op de 

website. 

c. Scholenbezoek. Jos Krebbekx kwam onlangs en verliep positief kritisch. Ouder- 

leerling- en team enquêtes worden met het team momenteel besproken, 

actiepunten volgen. Na de eerste reminder liep de deelname van ouders op. 

Terugkoppeling naar ouders volgt. 

d. Leerlingentelling. 127 leerlingen per 1 oktober 2016.  

 

4. MR 

a. Rechten en plichten.  

b. Medezeggenschapsstatuut en –reglement nemen we gezamenlijk door.  

c. Communicatievaardigheden. Er wordt aandacht gevraagd voor mailverkeer en 

communicatie met ouders vanuit een enkele groep. Wordt opgepakt.  

d. Jaarplan. Hier wordt aan gewerkt. Herstructurering schooldirectie (follow-up). 

Directeuren maken gebruik van elkaars expertise en zullen een aantal taken 

verdelen. 

 

5. Rondvraag 

-Nieuwsbrief onder het kopje MR graag het MR mailadres en de namen van de MR leden, 

de oudergeleding in het bijzonder. Aandacht voor het feit dat ouders kunnen vragen 

mailen. 

-Schoolondersteuningsprofiel wordt door Jeanne aangevuld en ter ondertekening 

aangeboden. 

-Kleine aanpassingen van statuten en reglementen worden aangepast en volgende  

vergadering ter ondertekening aangeboden. 

-Alain informeert bij Klinkert naar technieklokaal. Proefzending methode techniek. 

-Aanpassing leerplein, verduistering leerplein Arjan denkt mee.  

-Alain geeft aan dat we de vuilnisbakken buiten zouden willen vervangen, er wordt met 

Saver contact opgenomen. 

 

6. Sluiting 21.20 uur 

 

Overige vergaderingen 

17 januari 

14 maart 

16 mei 

20 juni 

 


