
 
Notulen MR vergadering 26 februari.  
Plaats: lerarenkamer Plataan 
Tijd: 19.00 uur tot 20.30 uur. 
 

Aanwezig; Marjan, Desirée, Janneke, Miranda, 
Anneke, Bertine, Annemarie, Frans Bruinsma. 

 
 

1: Welkom en opening agenda.  
Desiree opent de vergadering. 
Frans Bruinsma sluit aan bij deze vergadering. 

- Frans geeft toelichting over SKOBOS. Welke scholen erbij horen en hoe SKOBOS 
ontstaan is. Sinds 1 januari 2008 is Frans hier College van Bestuur. Als centraal 
persoon die de grote lijnen uitzet en de directeuren ondersteunt. Personeelsbeleid, 
financieel beleid e.d. vallen hier allemaal onder.  Frans Bruinsma is 
eindverantwoordelijk voor de hele organisatie.  

- Scholen kunnen op diverse , praktische, manieren samenwerken.  
- Elke school maakt wel zijn eigen keuzes wat betreft leerlijnen en organisatie.  
- Het strategisch beleidsplan wordt nog nader aan de orde gesteld. 
- Er komt een nieuw GMR / MR reglement. 

2: Mededelingen vanuit MR leden. 
Het zakboekje is er! 
 
I.v.m. de  uitgebreide bespreking van punt 8 vervallen de andere agenda punten. 
 7: Mededelingen vanuit de GMR 
Fons Peeters stopt bij de GMR. Er moet een nieuwe ouder gezocht worden binnen de ouders 

van de Plataan als GMR lid. Wordt geregeld vanuit de GMR. 

8.Voortgang andere lestijden.  
Besluitvorming continurooster. In aanwezigheid van Frans Bruinsma en Annemarie. 
De uitslag van de andere lestijden wordt gecommuniceerd via Annemarie. 
Terugkoppeling  volgt nog. 
De oudergeleding stemt in met het vijf dagen gelijk rooster. 
Er zijn nog een aantal punten die aangescherpt moeten gaan worden. 
Er komt een algemene ouderavond over dit onderwerp. 

 
10. Rondvraag: 
 (vorige vergadering) Janneke; Adviezen groep 8. Ouders hebben behoefte om eerder  te 
weten waar hun kind naar toe zou kunnen. Het roept ook spanning op bij de kinderen. Er zijn 
scholen waar het eerder bekend is.  
Goed om dit in het team te bespreken. Terugkoppelen naar Annemarie. 
Is al wel besproken met Annemarie, maar is hier al wat meer mee gedaan? 
 

- Janneke geeft aan dat het misschien een idee is om volgende schooljaar een dag per 
week de jongste en oudste kleuters bij elkaar te zetten. 

- Desirée kreeg via een ouder de vraag of de oudste kleuters op vrijdag op bepaalde 
momenten bij elkaar konden zitten, op die manier leren ze elkaar alvast kennen. 
 



 


