
 
Notulen MR vergadering 9 april  
Plaats: lerarenkamer Plataan 
Tijd: 19.00 uur tot 20.30 uur. 
Aanwezig: Marjan, Janneke, Miranda, Anneke, Bertine 

     Afwezig; Desirée. Met kennisgeving. 
      
 
 
 
 

1: Welkom en opening agenda.  
-Janneke opent de vergadering. 
-Vandaag is ook het meedenken over de visie voor SKOBOS. 
-Om 19.00 uur komt ook Fons Peeters, voorzitter GMR,  om de vacature die er ontstaan is 
toe te lichten. 
Fons zit ruim 2 1/2 jaar in de GMR. Hij is n.a.v. de laatste gemeenteraadsverkiezingen  
raadslid geworden, daardoor is hij nu gestopt als lid van de GMR. De MR van de Plataan mag 
een voordracht doen voor een nieuw GMR lid. Het mag  een kandidaat zijn vanuit de MR of 
iemand van buiten de MR , maar wel een ouder van de Plataan. 
De MR kan ouders benaderen. 
Fons heeft een stukje gemaakt voor het pluspuntje, als oproep voor een kandidaat. 
De MR draagt uit die (eventuele) kandidaten iemand voor. 
 
2: Mededelingen vanuit MR leden. 
Reglement doornemen en eventuele aanpassingen doorgeven. 
Janneke; Huishoudelijk reglement artikel 35 moet de MR zelf  opstellen. Zie hiervoor de mail 
van Frans Bruinsma van 10 april. 

    
3: Notulen vorige vergadering bespreken en vaststellen. Notulen van 16 januari worden 
goed gekeurd. 
4: Binnen gekomen post (mail en post). 
-Mail Janneke Boeijen: Voorlichtingsbijeenkomsten over het Formatieplan PO. We maken er geen 
gebruik van. 
- Janneke heeft nog een uitnodiging voor een voorlichttingsbijeenkomst gekregen voor MR ouders. 
We maken er geen gebruik van. 
-Mail Frans Bruinsma: ‘Wendy verzorgt, zoals afgesproken, een informatieavond over Passend 
Onderwijs. Ik zorg dat er ook een onderdeel Medezeggenschap is. 
Nieuwe datum: woensdag 6 juni 2018. We hopen dat die datum jullie schikt.  
De avond begint om 19.30u en duurt tot uiterlijk 21.30u. Doorgeven wie komt.’ 
We kijken nog even na, wie er naar toe gaan. 

 
5: Uit het Jaarwerkplan:  

• Vakantierooster 2018-2019. Vakanties zijn al vermeld in het pluspuntje van 9 

maart. 

• CITO uitslagen  ; nog niet bekend. 

  

 



• Informatie/ discussie concept schoolgids .  Schoolgids komt nog. 

• ·Aftredende en herkiesbare MR leden . Niet van toepassing. 

• Werving nieuwe  GMR lid . Zie boven. 

Vanuit vorige vergadering 

• Statuten en  reglementen MR. Iedereen leest ze door en geeft opmerkingen. 

Volgende keer bespreken in de MR vergadering. 

• Voortgang Strategisch beleidsplan; Vanuit Skobos. Wordt in de GMR besproken. 

Annemarie stuurt het door ter informatie. 

6. Actielijst. Zie bijlage 

7.Mededelingen vanuit de GMR. Fons Peeters heeft toegelicht waarom hij stopt met de 

GMR en heeft een oproep voor het pluspuntje geschreven voor een nieuwe ouder voor de 

GMR. 

 

8.Voortgang andere lestijden.  
Informatieavond maandag 28 mei 2018 
9. Eventuele andere mededelingen vanuit Annemarie.  
- Corne Boot van do-it is gevraagd om tijdens de TSO een sportieve activiteit te gaan 
invullen.  
Op woensdag voor de groepen 6-7-8, op donderdag voor de groepen 3-4-5, op vrijdag voor de 
kleuters. Hij doet steeds een aanbod voor een half uur. Niet alle kinderen kunnen of moeten 
deelnemen. 
De kinderen is gevraagd wat zij leuk vinden om in die tijd te doen. Dat kunnen zowel 
sportieve activiteiten zijn , knutselactiviteiten, een rustige plek zoeken, vrij spelen enz. 
 
Wat doe je met kinderen die naar huis gaan; Vooraf wordt aan de ouders gevraagd via een 
brief of kinderen naar huis gaan of op school blijven en op welke dagen. 
In de teamvergadering van 10 april gaat het team een invulling maken voor de andere 
lestijden. Om die vervolgens te presenteren tijdens de informatie avond. 
 

  -    Bezoek inspectie op maandag 23 april . Zij komen in het kader van het thema onderzoek:         
Dyslexie. 

 
- In mei komt de inspectie bij Skobos. Voor een bovenschools gesprek over de scholen, 

met de Raad van toezicht en met de GMR. Naar aanleiding daarvan bezoeken ze nog 
twee scholen van Skosbos. 

- Vanuit het Ministerie is een brochure gekomen; Ga met je team in gesprek over 
werkdruk. Er komt vanuit het ministerie 31.000 euro voor de Plataan, volgend jaar 
wordt dat bedrag verdubbeld en daarna wordt het structureel. Het MT maakt een 
voorstel, nadat het eerst in een teamvergadering besproken is.  Het voorstel komt 
terug naar het team. De  personeelsgeleding van de MR heeft instemming 
betreffende dat voorstel.  

- Alice en Annemarie zitten in de werkgroep; ‘werkdruk’.  



- Missie en visie traject loopt nu ook. Zodra alles is besproken en geformuleerd gaat 
het naar de MR. 

- Het SOP, School  Ontwikkelings Plan. Wordt  ingevuld, komt terug in de MR. 
- Monique Coppelmans is gestopt bij de Plataan. Het schoonmaakbedrijf Jan Turbo 

neemt het over.  
 
 
 
10. Rondvraag: 
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? 
Eind groep 7 of midden groep 7 zou er al een voorlopig advies meegegeven moeten worden. 
Na de entree toets ,  bij het laatste rapport van groep 7, zou ook een mogelijkheid zijn. Er is 
dan ook meer ruimte voor ouders om naar open dagen te gaan. 
 
Miranda; BHV plan is bijna rond. 
 
Sluiting 20.50 uur. 
 
 
 


