
 

 

 

 

 

Agendapunt Verslag Besluit / Actie 

Opening Maaike opent de vergadering  

Vaststellen notulen  Notulen akkoord 

Vaststellen agenda Reglementen worden doorgeschoven naar volgende vergadering. In plaats 
daarvan komt concept vakantierooster 2019-2020 op de agenda 

Agenda wordt vastgesteld. 

Mededelingen • Stakingen onderwijs: 11-15 maart: stakingsweek, op 15 maart wordt er 
gestaakt. Rest van de week lerarentekort zichtbaar maken.  

• Vertrek Barbara: Tanja volgt haar op in de MR. 

• Sociaal kernteam komt 26 maart in het team toelichting geven. 

 

Vorderingen PLG’s • Mijn rapportfolio:  Begin maken. Voor meivakantie klein gedeelte 
gevuld hebben. Voor zomervakantie het onderdeel ‘Dit ben ik’ gevuld 
hebben. 

• Thematisch werken: externe trainer heeft in het team uitleg gegeven. 
Over ca. 3 maanden Blink ook voor groep 3-4. Aansluiting 
kleuteruniversiteit op Blink. 

• Bewegend leren: er zijn kisten met materiaal gekomen. 

 

Ontwikkeling GMR Wonderwijs heeft alle scholen verdeeld over de 2 directeuren. SvS valt onder 
Yvonne Smits. 

 

Datum: 27-02-2019 

Aanwezig:  Maaike, Marcel, Mieke (deels), Jonna, Tanja, Rob 

Afwezig:  

Additioneel:  

 

Notulen MR OBS Stap voor Stap 

 



 

 

Oriëntatie andere 
schooltijden  

29-1 in teamvergadering besproken wat de (on)mogelijkheden en scenario’s 
zijn. Personeel recht op 30 min. aaneengesloten pauze zonder kinderen. 
Vervolgstap is ouder peilen naar tevredenheid huidige rooster. 

PMR: onderzoekt mogelijkheden Parnassys voor 
uitzetten peiling. 
OMR: uitzetten ouderpeiling 

Vakantierooster Concept vakantierooster in besproken en toegelicht door de PMR.  

Tussenopbrengsten Worden doorgeschoven naar volgende vergadering. Naar 28 maart 2019 

Traktatiebeleid Kort ingeleid en besproken. Volgende keer beleid inhoudelijk bespreken. 28 maart 2019: beleid bespreken 

Taal- en 
spellingmethode 

Leerkrachten kunnen de drie taal- en spelling methoden testen (tot 
meivakantie), daarna selectie 1 of 2 methoden. 

 

Rondvraag 
 

Marcel vraagt naar training MR Start. Marcel en Jonna kijken of deelname in 
mei lukt. 
Maaike vraagt naar ouderavond Mediawijsheid. Nog niet naar ouders 
gecommuniceerd. Welke tijd? OMR zal zich kort presenteren. 
Maaike vraagt naar doorgang plusklas. Intentie om deze voort te zetten, eerst 
zoeken naar mogelijke invulling. 

 

Sluiting vergadering 
 

  


