
 

Notulen MR-vergadering 13 november 2018 
 

Aanwezig:  Erwin, Dave, Iljitsj, Bertina, Willie en Margreet 
Afwezig: Robert  
 

1. Opening door Erwin  
Vaststellen agenda:  
Toevoegen Invallersproblematiek 

2. Ingekomen stukken 
 MR magazine. Iljits neemt deze mee. 

3. Evaluatie  n.a.v. ouderavond 
Positieve avond. Veel interactie. 
Met de uitkomst gaan we aan de slag. Eerder de avond organiseren. 

4. Telling 1 oktober 
137 leerlingen. We zijn 2 gegroeid. 

5. Schoolgids 
Inhoud goed. Het ziet er mooi uit. Filmpjes erin doen  het goed. 
Nadeel: Je kan op de telefoon niet op onderwerp openen. Op de laptop/ computer kan dit 
wel. Er komt een linkje naar de app (prezi) 
Er wordt ingestemd met het resultaat , zodat hij op de website geplaatst kan worden. 

6. Voortgang schooljaarplan 

• Margreet legt het een en ander uit over de l.o.l. gesprekken. 

• Portfolio wordt gevuld met leerdoelen en resultaten waar het kind trots op is. 
Het is een eerste opzet. 

• Plannen, weektaken + evaluatie met kinderen.  
Misschien de taken op parro zetten, zodat ouders weten wat er verwacht wordt van 
de kinderen? Dit wordt in teamverband besproken. 

• Planmatig werken: leerlingen met extra behoeftes worden volgens plan begeleid. 

• Leerkrachten worden gecoacht op hun handelen m.b.t.  gepersonaliseerd leren 

• Methodes 

• Onderzoekende houding 
7. Invallersproblematiek 

Vanaf groep 3, bij geen vervanging, zouden de kinderen opgesplitst worden over  andere 
groepen. Dit is geen goed idee. ( Dan werkt geen enkele klas naar behoren) 
Daarom wordt de tekst veranderd in de schoolgids. Dus wel de groep naar huis sturen. En 
opvang regelen voor kinderen waarbij dit niet kan.  

8. Schoolreizen 
Erwin: Bij een grote afstand is het niet wenselijk dat ouders rijden. Er wordt in colonne 
gereden en dat brengt risico’s met zich mee. Dan liever per bus. 
Wanneer de groep niet zo groot is, is de bus duur in verhouding. 
Wat zijn ongeveer de schoolreisgelden? Dit moet naar de ouders toe. 
Overleg hierover. 
6 februari weer op de agenda plaatsen. 

9. Portfolio vervolg 
Kan het op een stick? En dan bv aan het eind van groep 8 meegeven. 
Margreet gaat dit vragen. 
Het mag 2 jaar op school bewaard worden. 

10. GMR 



We hebben geen vertegenwoordiging meer in de GMR. 
Voorzitter is Patricia. Notulen kunnen misschien doorgestuurd worden. 
Margreet gaat dit vragen. 

11. Inbreng Erwin 
Reglement van de MR. Erwin mailt dit rond + de nieuwe wetgeving. 
Volgende keer op de agenda. 

12. Rondvraag 
Geen.  
Willie laat alvast een klein stukje zien  van het Portfolio. 
Dit wordt enthousiast ontvangen. 
 
 
 
 

 
 

 


