
Notulen MR vergadering 19 september 2018 

Aanwezig: Mounir Souirti, Raghenie Schotvanger, Akim Wildemans, Lisette Havekes, Jolanda van de 

Konijnenburg, Herman van Reine , Evelijn Warning, Leonie Renckens  

Notulist: Lisette Havekes 

1. Opening 

2. Notulen/actielijst: 

 

 De notulen worden dit schooljaar op de website en/of social schools geplaatst. Herman 

van Reine zoekt uit of de MR een eigen social schools account kan krijgen.  

 De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.  

 

3. OR financien: 

 

 Op dit moment is de rol van penningmeester nog een vacature binnen de ouderraad. In 

de eerstvolgende OR vergadering wordt er een oproep gedaan onder de 

ouderraadsleden. De voorzitter van de MR (Akim Wildemans) zal een profiel hiervoor 

opstellen. De bankzaken van de OR worden nu nog geregeld door Herman van Reine.  

 

4. Lopende zaken school:  

 

 Marlene van Tricht is bevallen van een dochter.  

 Dit schooljaar is de Gantel overgestapt van leerlingvolgsysteem. Er wordt nu gewerkt in 

het programma Parnasyss.  

 Het wifi netwerk van de school is uitgebreid om met meer tablets tegelijk te kunnen 

werken in de school. Raymond Mulder is sinds dit schooljaar ICT-coördinator. Social 

schools wordt goed ontvangen onder de ouders.  

 

5. Jaarplan lopende schooljaar 

 

 Het jaarplan (2018-2019) wordt besproken. Herman van Reine geeft een toelichting.  

 De specialisten in de school stellen prioriteiten met directie die passen binnen de missie-

visie van de school.  

 Er wordt nog gezocht naar een goede oplossing om overdrachten vanuit 

peuterspeelzalen te verkrijgen.  

 Het werkdrukgeld is structureel. 

 Leerkrachten hebben de mogelijkheid om bijscholing op maat te krijgen. 

 De gedragsspecialist leidt de leerlingenraad. Momenteel wordt er gezocht naar nieuwe 

leden hiervoor.  

 Herman van Reine mailt het jaarverslag (2017-2018) naar de MR toe. Het jaarverslag sluit 

aan bij de strategische agenda van het bestuur (SCOH). 

 

 

 

 

 

 



6. Normjaartaak leerkrachten 

 

 Dit punt wordt verschoven naar de volgende vergadering.  

 

7. Leerling resultaten E-toetsen Cito juni 

 

 In groep 1 scoren de kleutergroepen op de taaltoets onder het landelijk gemiddelde. In 

groep 2 scoren de kleutergroepen op de taaltoets boven het landelijk gemiddelde 

(inhaalslag).  

 Groepen 3-8: positief beeld. Speerpunt is woordenschat.  

 

8. Veiligheidsmonitor 

 

 Herman van Reine geeft een toelichting op de afgenomen veiligheidsmonitor.  

 De veiligheidsmonitor geeft een positief beeld.  

 Speerpunt: Veiligheid op de gangen. De gedragsspecialist gaat hiermee aan de slag.  

 Mogelijkheden voor veiligheid achter het schuurtje (schoolplein) worden besproken. 

 Herman van Reine deelt de resultaten met alle ouders via de social schools app.  

 

9. Jaarplanning MR agenda 

 

 De jaarplanning wordt besproken een aangepast naar dit schooljaar.  

 Ouderbetrokkenheid i.c.m. met social schools wordt op de jaarplanning geplaatst.  

 Data MR vergaderingen: 17 oktober 2018, 21 november 2018, 16 januari 2019, 13 

februari 2019, 20 maart 2019, 17 april 2019, 22 mei 2019, 19 juni 2019 

 

 

10. Rondvraag 

 

n.v.t.  

 

11. De voorzitter sluit de vergadering.  

 

 


