
 

 

 

 

 

Notulen MR-vergadering  

 

Datum :       23 mei 2018 

Aanvang :    19:30 uur 

Locatie :       Bij Miloe thuis 

Aanwezig :   

Oudergeleding: Suzan van de Vechte (voorzitter), Miloe de Jong, Sander Abbring 

Personeelsgeleding: Irene Jongejans, Heidi Wester, Marja Latenstein, Maartje ten Wolde (notulist) 

Directie:  Jan Molenaar 

Afwezig: Etiënne Deen (ziek)   

 

 

 

 
1. Opening 
Suzan opent de vergadering. Etienne ziek gemeld. 
 
2. Vaststellen agenda 
De agenda wordt vastgesteld. Het punt ‘voeding’ wordt toegevoegd. 
 
3. Vaststellen notulen 12-03-2018 
De notulen worden vastgesteld. 
 
4. Mededeling 
Dea is begin april uitgevallen. Deze week gaat hier een bericht over naar ouders. Tot de zomer gaat 
zij opbouwen, na de zomer is ze hopelijk weer volledig terug. 
Op papier zit zij in de BAC. Ton Versteeg heeft contact met haar, onder andere hierover. 
 
5. Ingekomen stukken 
Mail over de Schoolpraatapp: is afgehandeld. 
Schoolpraatapp is nog niet geheel feilloos, het systeem is niet sluitend, niet alles komt door, merken 
de ouders. Soms wel een badge en soms niet.  
Mail over de dependance; vanuit directie contact over geweest, afgehandeld. 
 
6. SOP 
Jan en Marja leggen uit hoe ons School Ondersteuning Profiel eruit ziet. Dit moet 1x per 4 jaar 
worden opgesteld. Waar liggen de krachten, ontwikkelpunten van de school. Deze moet 
geactualiseerd worden. Hij wordt opgesteld vanuit het samenwerkingsverband; scholen binnen 
Zaanstreek die samen zorgen voor het passend onderwijs. 
MR: kunnen jullie je in de ambities vinden? MR denkt dat het veel is. De MR geeft aan graag te willen 
meedenken op het gebied van ouders en gedrag. 
 
7. Formatie schooljaar 18-19 



Jan legt uit hoe de formatie tot stand is gekomen. Volgende week worden leerlingen, die eventueel 
gaan verlengen in de kleuterbouw, besproken. Daarna gaat de formatie en lokalenindeling naar 
ouders. Na 6-6-18. 
MT blijft hetzelfde. 
Bij wijzigingen wordt de MR als eerste ingelicht. Graag ook overzicht van overige teamleden van de 
MR. 
 
8. Opbrengsten 
De opbrengsten worden besproken. Er is een aantal aandachtspunten. 
 
9. Ouderbetrokkenheid 
Hoe zetten we ouders in?  
Rol ouders in de groep is nu: ondersteuning bij activiteiten.  
Intekenlijst met alle activiteiten wordt ingevoerd, zodat ouders voor een schooljaar kunnen 
inschrijven. 
Bij veel commissies zullen ouders worden betrokken, zoals Sint, Pasen, Kerst etc. 
We zouden ouders meer kunnen betrekken op het gebied van: 
Hun expertise 
Evt. Klassenouders 
Leesouders, moet een schoolbeleid zijn. 
 
10. Wennen nieuwe kleuters 
Er wordt gewerkt aan een document met afspraken rondom het wennen, er moet over in gesprek 
gaan met ouders en leerkrachten. Uiteindelijk komt dit in de schoolgids. 
 
11. Traject nieuwe directeur. 
Er wordt aan Ton Versteeg gevraagd of hij een algemeen stukje kan aandragen naar de ouders over 
dit traject. 
 
12. Nieuwbouw 
Geen nieuws. Luuk Houweling wordt gemaild over de stand van zaken. 
 
13. Voeding in school. 
Het document wordt doorgestuurd. Volgende keer weer op de agenda. 
 
 


