
 

Notulen MR - vergadering 17 juni 

Plaats: lerarenkamer Plataan . 

Tijd: 19.00 uur tot 20.30 uur.  
 

Aanwezig: 

Leden O.G: Desiree, Janneke, Marjan 

Leden P.G: Miranda, Anneke, Bertine 

Directeur: Annemarie. 

Nieuw lid O.G. van de MR 2019 – 2020: Agnes Vugts- Kuiper 

Nieuw lid P.G. van de MR 2019 – 2020: Sanne van den Biggelaar 

 

1: Welkom en opening agenda.  

Desiree opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 

2. Notulen vorige vergadering bespreken en vaststellen.  

Notulen worden goedgekeurd en vastgesteld. 

3: Mededelingen.  

Sanne van den Biggelaar komt in de MR. Zij neemt de plaats in van Bertine 

van Esch.  

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

 Voortgang van de jaargroepen: Kan die gedeeld worden met de MR. 

De voortgang wordt in het team besproken en mogelijk 

teruggekoppeld in de MR. 

 MR-magazine 

 Evaluatie vijf-gelijke-dagen model: is gedaan. Uitkomsten zijn besproken 

en worden teruggekoppeld naar de ouders door Annemarie.  

5: Verkeer. 

Het verkeersplan is opgestuurd naar de gemeente voor het BVL-logo.  

Komend schooljaar is ‘Streetwise’ weer ingepland. 

6: Nieuwe data plannen voor komend schooljaar. 

 9 september 

 28 oktober 



 

 9 december 

 20 januari 

 9 maart 

 6 april 

 18 mei 

 15 juni 

 7. Foto nieuwe MR. 

Besloten deel 

8. Mededelingen vanuit de GMR. 

Geen mededelingen. 

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

 Er komt een nieuwe methode van Estafette voor groep 4, 5, 6. Voor 

groep 7 en 8 is de nieuwe methode nog niet ontwikkeld. Komt later. 

10. Jaarwerkplan en actielijst.  

 Schoolgids: wordt aan gewerkt. 

  Activiteitenplan voor de MR voor 2019 – 2020 

 Alle oude notulen moeten van de site. Vanaf januari 2019 blijven de 

notulen staan. 

11. Inrichting portal. 

Er is een mapje archief gemaakt. 

In de eerstvolgende werkvergadering komt dit weer aan de orde. 

12. Mededelingen vanuit de directie. 

 We zijn druk bezig met de planning van het komend schooljaar. Die is 

zo goed als afgerond.  

 Taakbeleid blijft altijd wat lastig. Sommige taken vragen veel tijd. 

Coördinatoren hebben een uitgebreide taak.  

 Normjaartaken zijn ingevuld.  

 Scholingsplan is ingevuld.  

 11 juni was er een studiedag voor het team. Er werd een uiteenzetting 

over het (hoog)begaafde kind gegeven door de leerkracht van de 

plusklas.  

 Ook werd door Anneke een uitleg gegeven over dyscalculie en het 

rekenaanbod in de groepen 0 t / m 8.  



 

 Na de zomervakantie komt er airco in groep 8 en in de teamkamer. 

13 . Rondvraag. 

 Wordt beelddenken meegenomen in het zorgplan. De Ib-ers en diverse 

leerkrachten hebben een cursus ‘beelddenken’ gevolgd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


