
 

Notulen MR vergadering 10 december.  

Plaats: lerarenkamer Plataan . 

Tijd: 19.00 uur tot 20.30 uur.  

 

Aanwezig: 

Leden O.G: Desiree, Janneke, Marjan 

Leden P.G: Miranda, Anneke, Bertine 

 

1: Welkom en opening agenda.  

Desiree opent de vergadering. 

2. Notulen vorige vergadering bespreken en vaststellen. 

Notulen worden goedgekeurd. 

3: Mededelingen.  

- Janneke is bij Annemarie geweest voor een gesprek betreffende de overgang tussen 

basisschool en voorgezet onderwijs. Er komt een overleg binnen het MT. Daarna zou het in 

het team besproken moeten worden. 

4: Binnengekomen-  en uitgaande post (mail en post).-  Info MR.  

- Gezamenlijke MR/GMR: Onderwerp was: Passend Onderwijs. Er zou een PowerPoint 

hierover toegestuurd worden. 

5: Mededelingen vanuit de GMR. 

- De GMR is compleet. 

- Er is een nieuwe directie voor de Fonkeling. Janneke Mencke en Clasien Groenland. 

- Statuten van de MR zijn goedgekeurd. 

- De leerlingenprognose voor de Plataan blijft gelijk. 

- Er is een nieuwe schaalindeling voor de leerkrachten. 

- Er is gesproken over portfolio’s. Er wordt gestart met een leerkrachtportfolio, daarna volgt 

de leerlingportfolio.  

6. Verkeer. 

- De fietsverlichtingsactie is druk bezocht. Er waren ook veel ouders die hielpen.  

- We zijn druk bezig met BVL. Als school moeten we hieraan voldoen i.v.m. subsidie. 

- Op dit moment is de situatie rondom de school gevaarlijk. In de van Tuldenstraat is het erg 

druk, er wordt ook hard gereden. Er komt hierover een stukje in het Pluspuntje. 

- Het theoretisch verkeersexamen wordt voortaan digitaal uitgevoerd. 

7. Wat leeft er onderwijs technisch in het team. 

- Lieke heeft de cursus taal/lees coördinator gevolgd en afgerond. 

- Anneke heeft de cursus reken coördinator gevolgd en afgerond. 

- Anneke, Tanja, en Monique volgen de cursus Sensikids. 

- De leerkrachten van groep 3 en 4 en de rekencoördinator Anneke, volgen de cursus ‘Met 

sprongen vooruit.’ 



 

- Er zijn nieuwe I-PADS aangeschaft. 

- De kartrekkers met betrekking tot de 24 Century Skills komen regelmatig bij elkaar op 

SKOBOS breed niveau. 

8. Samenwerking O.C. Korein. 

- MR ziet de noodzaak er niet zo van in. Punten van de MR zijn niet van toepassing voor O.C. 

Korein  

- Annemarie zou voor terugkoppeling kunnen zorgen indien nodig.  

9. Jaarwerkplan en actielijst. / overzicht MR. 

Het Jaarwerkplan en de actielijst 2018 - 2019 zijn goedgekeurd en worden definitief.  

10. Mededelingen vanuit de directie. 

Geen mededelingen vanuit de directie. 

12. Rondvraag. 

• Anneke: Het is fijn om direct na de vergadering een stukje voor het pluspuntje te 

maken 

 

 

 

 

  

 


