
 

 

Notulen MR vergadering 11 maart.   

Plaats: lerarenkamer Plataan. 

Tijd: 19.00 uur tot 21.00 uur.  
 

Aanwezig: 

Leden O.G: Desiree, Janneke, Marjan 

Leden P.G: Miranda, Anneke, Bertine 

Directeur: Annemarie 

 

1: Welkom en opening agenda.  

Desiree opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 

2. Notulen vorige vergadering bespreken en vaststellen . 

De notulen worden vastgesteld. 

3: Mededelingen.  

Er zijn geen mededelingen. 

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

• Post MR Magazine. Janneke neemt de post MR mee. Zij geeft in de volgende 

vergadering een korte samenvatting. 

• Reacties op vacature? Wanneer sluitdatum van vacature? Oproep komt komende 

week, 15 maart, nogmaals in het pluspuntje. 

• Mail Annemarie; Evaluatie lestijden. In de bovenbouw komt een schriftelijke 

evaluatie voor alle kinderen. Voor ouders zou 13 april de sluitdatum moeten 

worden, voor de MR vergadering van 15 april. 

• Protocol excursies. Wordt dat bekend gemaakt aan alle ouders. Bij uitstapjes zou 

het protocol gecommuniceerd moeten worden met ouders. 

Als een kind niet met een excursie mee gaat onder wiens verantwoordelijkheid valt 

dat kind dan? 

5: Verkeer 

Onderborden (kiss and ride) voor de verkeersborden zijn besteld. Het wordt van 8- tot 9 uur 

en van 14.30- tot 15.00 uur). 

Besloten deel 

6. Bespreken wat we kunnen met de evaluatie 5-gelijke- dagen rooster. 



 

De school gaat de evaluatie doen.  

7: Mededelingen vanuit de GMR 

Geen mededelingen vanuit de GMR. 

8. Wat leeft er (onderwijs technisch) in het team. 

• Vanuit de cursus ‘Sensikids’ is er een presentatie gemaakt voor alle teamleden van  

Skobos. 

• Estafette 3 wordt besproken tijdens de teamvergadering. 

• Skobos 2.0. Het zou goed zijn als ouders terug horen hoe een excursie naar het 

buitenland verlopen is. Of het effectief was. Wat men geleerd heeft. 

9. Jaarwerkplan en actielijst.  

    Eventuele verkiezingen bespreken (welke stappen?) 

Nog eenmaal een oproep. 

Na de sluitingsdatum maken de kandidaten zich bekend. Daarna volgen de verkiezingen. 

Een tijdspad wordt nader bepaald. Het wordt aan de kandidaten toegestuurd. Een verkorte 

versie hiervan komt in het pluspuntje. 

De verkiezingscommissie bestaat uit Miranda, Janneke en Desiree. 

 

Er is enige twijfel over het herkiesbaar zijn van Desiree, dit wordt tijdens de vergadering uitgezocht. 

Hieruit komt naar voor dat Desiree inmiddels in het eerste jaar van haar tweede termijn zit. Rooster 

van herkiesbaarheid:  

Zittingslijst MR leden 

Naam  Start  Herkiesbaar  Aftredend 

Bertine van Esch September 2016 2019   

Miranda van Kleef September 2016 2019   

Desirée Vasen September 2015 2021   

Janneke Boeijen September 2017 2020   

Anneke van Dooren September 2017 2020   

Marjan Hermens September 2017   2019 

 

 



 

 

 

 

10. Mededelingen vanuit de directie. 

     

• Protocol Buitenschoolse activiteiten; komt op de site. 

Mocht iemand nog aanpassingen of opmerkingen hebben dan kunnen die naar 

Annemarie worden gemaild. 

• Skobos 2.0 . Er komt weer een buitenlandse reis. De MR vindt het wel jammer dan van 

de vorige reizen nooit iets is teruggekoppeld naar ouders. Naar het team zou ook meer 

teruggekoppeld kunnen worden. De MR vindt dat in het algemeen er meer 

gecommuniceerd zou moeten worden naar  ouders. Er wordt veel gedaan op school 

maar te weinig gedeeld. 

• Begroting: Er wordt gewerkt met een toegestane overschrijding. Skobos heeft nu nog 

teveel reserve. De begroting is grotendeels zoals het vorig jaar ook was, met hier een 

daar een verschuiving. 

• Evaluatie 5-gelijke- dagen rooster: De MR wil graag dat de kinderen individueel tips 

en tops schriftelijk kunnen invullen. Vanaf groep 5. In de onderbouw komt een 

groepsgesprek.  

De stand van zaken zou voor 13 april klaar moeten zijn, dat is voor de volgende MR 

vergadering. 

17 mei komt dan een volledig verslag. 

• Schoolplan wordt Plataanplan.  Er komt een Skobosbreed format.  Een deel ervan is 

Skobosbreed ingevuld, voor alle scholen hetzelfde. De overige delen worden door elke 

school zelf ingevuld. 

27 Maart is er een studiedag. Vanuit de kernwaarden wordt de visie bepaald. Dat is 

het uitgangspunt voor het Plataanplan 

• Er komt een projectplan. Skobos 3.0. Daarin zitten o.a. het SOL model , Mevolution. 

We gaan over tot een digitaal leerkrachtportfolio en kindportfolio. 

• Linda is zwanger en gaat na de meivakantie met zwangerschapsverlof. Britt gaat het 

zwangerschapsverlof invullen, Anneke gaat op maandag of dinsdag en woensdag 

extra werken. Er is dan een dag waarop Anneke en Britt er samen zijn, voor 

werkzaamheden voor groep 8 of voor groep 1 / 2. 

• Stijntje wordt de nieuwe vertrouwenspersoon. Zij gaat hiervoor een cursus volgen in 

het nieuwe schooljaar. 

• Sanne wordt in het nieuwe schooljaar de schaduw ICT coördinator. 

• Er is een nieuwe College van Bestuur benoemd. 

• Nog geen contact gehad met de OR van Korein. 

• De tevredenheidspeiling van scholen met succes, die om de vier jaar plaats vindt, komt 

binnenkort weer. 

• Klimaat op school? Airco toegezegd voor de teamkamer en groep 8. Mobiele airco’s 

kunnen eventueel ook aangeschaft worden. 

De warmtepomp werkt niet. Die wordt opnieuw ingesteld. 



 

• Zaterdag 16 maart open dag. 

• Schoolfruit: Wisselende meningen. Soms te weinig, vaak een appel, het voegt niet veel 

toe.  

 

11. Rondvraag 

• Agenda voor volgende keer komt in pluspuntje, tegelijkertijd met een korte 

samenvatting van de afgelopen vergadering. 

 

Sluiting. 

 

 

 

 

  


