
 

 

Agendapunt Verslag Besluit / Actie 

Opening Maaike opent de vergadering.  

Vaststellen agenda  Agenda wordt vastgesteld. 

Vaststellen notulen Met één wijziging worden de notulen vastgesteld. Notulen wordt vastgesteld. 

Mededelingen  Corona: de directeuren komen bijeen om een ‘wat als’-scenario op te 
stellen. Op dit moment nog geen aanleiding tot zorgen of maatregelen. 

 Ouderavond: enorme opkomst. Positieve reacties ontvangen en goede 
sfeer. 

 Overblijven: pilot is gestart. Wat onduidelijkheid over starttijd 
onderbouw vanwege foutieve vermelding in de schoenendoos. Grootte 
overblijfgroepen wisselt per dag of groep. Ouders en kinderen zijn 
positief, overblijfjuffen moeten even wennen. Evaluatie vindt plaats 
voor de meivakantie.  

 Quest klas: pilot is gestart. Er zijn vier leerkrachten die dit begeleiden. 
In 3 groepen wordt een pannenkoekenrestaurant opgezet. Evaluatie 
voor de meivakantie. Quests lopen van vakantie tot vakantie.  

 Voorjaarsfeest: evt. verplaatsen van 3 april naar juni? Wordt bekeken. 

 Raad van toezicht is geweest op 7 maart. Leerlingenraad heeft een 
presentatie gehouden. Namens MR heeft Mariëlle met RvT gesproken. 
Bezoek was positief. 

 

Begroting Dennis licht de definitieve begroting toe.   

Tussenopbrengsten De CITO tussenopbrengsten worden besproken, inclusief uitleg over normering 
e.d. 

 

Datum: 11-03-2020 

Aanwezig:  Maaike, Marcel, Jonna, Rob 

Afwezig: Mariëlle, Marie-Josée 

Additioneel: Dennis 

 

 



 

 

 

Vakantierooster Helaas is er nog geen concept vakantierooster beschikbaar. Dennis stuurt de MR leden het concept 
vakantierooster toe voorafgaand aan het volgende 
overleg.  

Werkgroepen/speerpunten Vanwege het in gang zetten van het 200-dagen plan en de daaruit 
voortvloeiende pilots (overblijven, Quest e.d.) zijn er geen ontwikkelingen 
vanuit de werkgroepen. 
De werkgroep ‘nieuwe rekenmethode’ twijfelt over het aanschafmoment van 
een nieuwe methode omdat bekend is geworden dat één van de twee 
overgebleven methodes komend jaar sterk zal worden aangepast.  

 

GMR ontwikkelingen Er zijn geen ontwikkelingen. Wel is de verwachting dat er een inspectiebezoek 
zal worden afgelegd bij het bestuur en enkele daaronder vallende scholen. 
Mocht SvS ook een bezoek krijgen dan zal dit ca. 2 weken daarvoor bekend zijn. 

 

Taal- en spellingsmethode De nieuwe methode loopt. Er heeft nog geen evaluatie plaatsgevonden. Wel is 
een format voor de normering afgestemd.  

 

MR bezetting Aan het einde van dit schooljaar loopt de zittingstermijn van Maaike af en komt 
er dus een OMR plek vrij. Maaike zal Dennis de tekst aanleveren t.b.v. een 
wervingsmail aan de ouders.  

Maaike levert tekst aan. Dennis zal mail versturen 
naar de ouders. 

Rondvraag  Carnaval: was tot laat onduidelijk hoe Carnaval zou worden ingevuld. 
Ouders verwachtten een optocht, of nieuws daarover. Voor de 
kinderen die geen carnaval willen vieren was afgelopen jaren een apart 
lokaal waar ze terecht konden. Dat was dit jaar voor hen onduidelijk. De 
wens is komend jaar weer een apart lokaal aan te wijzen voor de niet-
carnaval vierende kinderen. 

 Op verzoek van Maaike wordt de volgende MR vergadering verplaatst 
van 13 mei naar 20 mei.  

 

Sluiting vergadering Maaike sluit de vergadering.  


