
Notulen vergadering MR 30-10-2018, 17.00 - 18.15 uur.  

Aanwezig: René, Annelien, Marjan, Anwar, Sacha en Hiba 

 

1. Notulen 18-09-2018 doorgenomen, allen akkoord. 

2. Evaluatie actiepunten notulen 18-09-2018 

Wat? Wie?  Gelukt?  

Statuten opzoeken René Niet gelukt, actiepunt blijft 
staan. 

Nadenken over 
secretariaatschap 

Oudergeleding Hiba neemt het 
secretariaatschap op zich. 

Achterhalen cursusdata MR Marjan 22 november en 6 december  
is er een MR cursus in 
Amsterdam. Hiba gaat er niet 
aan deelnemen en Sacha 
komt er nog op terug. 

Jaarverslag René Jaarverslag is gemaild naar 
MR, geen opmerkingen over. 

Vragen naar plannen m.b.t 
verkeerssituatie rondom 
school 

René Agendapunt 30-10-2018, zie 
mededelingen en 
actiepunten. 

Brief toestemming luizen Marjan Nog niet gelukt, actiepunt 
blijft staan. 

 

3. Mededelingen 

 Inspectie is op 16 oktober langs geweest. Inspectie heeft verschillende lessen bezocht en o.a 

de volgende aspecten bekeken; pedagogisch klimaat, *EDI-model (Expliciete Directe 

Instructiemodel) vormgeving lessen, differentiatie, ouderbetrokkenheid en doorstoom naar 

vervolgonderwijs. Oordeel: Ruim voldoende. 

 René heeft een lijst opgesteld voor de voorschool m.b.t. aanschaf speelmaterialen. Budget is 

nog onbekend. 

 Monique Hoogland (betrokken bij ouderinitiatief) wordt gevraagd om steun te verlenen bij 

het verder vormgeven van de ouderparticipatie.  

 Vaststelling volgende vergadering hangt af van beschikbaarheid oudergeleding( OG). Allen 

zijn beschikbaar. Volgende vergadering zal plaatsvinden op 04-12-2018. 

 Huishoudelijk reglement volgt via de mail. 

 Hoe de verkeerssituatie rondom school wordt aangepakt nadat de ventweg verdwijnt, is nog 

onduidelijk. Is er nog een mogelijkheid tot bezwaar vanuit school? Wens is om in ieder geval 

een brief uit te laten gaan en de hindernissen die school, ouders en leerlingen zullen 

ondervinden kenbaar te maken aan de gemeente. Marjan gaat hierover in gesprek met 

Trudy. 

 De leden van de MR notuleren om de beurt.  (!?) 

 

4. Binnengekomen stukken 

    Weinig post. Wel twee lieve briefjes ontvangen van kleuters. Voorbode post voor Sinterklaas.  



5. Rondvraag 

 Sacha; Vanuit de overheid  is er 9 ton beschikbaar voor filmeducatie. Dit geld is bedoeld om 

leerlingen kennis te laten maken met film- en beeldcultuur. Kunnen wij hier gebruik van 

maken voor onze leerlingen? Sacha stuurt René een link met verdere informatie. 

 Marjan;  De GMR nodigt MR- leden uit voor een voorlichtingsavond over de financiën. Dit 

vindt plaats op 19 november op kantoor van AWBR. Graag voor 14 november aangeven of je 

aanwezig zal zijn. René, Anwar, Marjan en Annelies zullen de bijeenkomst bijwonen. 

 René;  De begroting 2018 van de  MR  laat zien dat er dit kalenderjaar nog een bedrag van € 

591,55 te besteden is.  Indien er geen scholing voor de OG zal plaatsvinden, moeten we 

besluiten wat we met het geld doen. Dit kan bijvoorbeeld beschikbaar gesteld worden voor 

een schoolproject, de uitbreiding van de schoolbibliotheek e.d.  Suggesties zijn welkom. 

Leden van MR hebben nog de mogelijkheid om declaraties in te dienen. Bijvoorbeeld 

parkeergeld. Op de agenda van de volgende vergadering.   

 Sacha:  Hij geeft aan verschil te merken in de mededelingen die via Parro gedaan worden. 

Hoe kan dat? De leerkracht is bepalend welke mededelingen er wel/niet worden verstuurd. 

Marjan geeft aan dat hier nog een protocol/richtlijn voor komt. 

 Anwar: Rendement IPC? We hebben geen 0-meting om te vergelijken. Leerkrachten merken 

grotere betrokkenheid en motivatie. IPC-thema ’s voldoen aan de SLO- normen en hebben de 

goedkeuring van de onderwijsinspectie. De werkgroepen Rapportage en IPC buigen zich over 

de ontwikkeling van vaardigheden en het rendement in het algemeen (kennisontwikkeling en 

ontwikkeling vaardigheden). Nog geen enquête onder de leerlingen. Marjan (coördinator 

IPC) gaat hier mee aan de slag en richt zich met name op de groepen 7 en 8. 

 

 6. Actielijst: 

 René verstuurt  het huishoudelijk reglement via de mail. 

 Marjan maakt brief toestemming luizencontrole voor de volgende bijeenkomst. 

 Marjan gaat in gesprek met Trudy over de mogelijkheden tot bezwaar m.b.t. de ventweg 

voor de school. 

 Voor 14 november laten Sacha en Hiba weten of ze aanwezig zijn bij de GMR bijeenkomst op 

19 november. Marjan mailt het tijdstip v.d. bijeenkomst. 

 MR denkt na over een bestemming voor het openstaand budget van de MR. Besluit op 04-

12-2018. 

 Agendapunten volgende vergadering graag voor 27 november mailen naar René. 

 

* Werken volgens het Expliciete Directe Instructiemodel (EDI); heeft altijd een aantal vaste 

onderdelen, zoals het benoemen van het lesdoel, het activeren van voorkennis en het uitleggen en 

begeleid inoefenen van nieuwe leerstof. 

Hiba 

 


