
Notulen MR vergadering 13 december 2017 
 
Agenda: 
  Bezoek G.M.R. lid 

1.  Doornemen notulen 
2. Tussentijdse evaluatie schoolplan en jaarplan (jaarplanning  MR)   

3. Verkiezingen 
•  Brief en protocol 
• Wie telt er mee? 
• Hoe dubbele stemmen te voorkomen? 

    4. Opgave scholingsbehoefte nieuw MR lid budgetteren.   
    5. Jaarverslag MR  
    6. W.v.t.t.k.  
 
Bezoek G.M.R. lid.   

Ellie Ruig heeft ons het een en ander verteld over de GMR. Zelf is zij MR lid de 
Snip en nu al 4 jaar GMR lid. 
Wij constateren dat de papieren van de GMR te laat binnenkomen. Het 
activiteitenplan wordt ons toegestuurd. 
Zij meldt ons dat de taakomschrijving van leerkrachten is aangepast 
(contactuur)( valt onder werktijd). 
 
Notulen: 

De notulen worden goedgekeurd. 
 
Tussentijdse evaluatie schoolplan en jaarplan ( jaarplanning MR) 
Nieuwe methodes worden tussentijds geëvalueerd: 

• Staal: spelling - goed ontvangen. De hogere klassen hebben in korte tijd 
veel categorieën moeten leren, maar dat is goed gekomen. 

• Staal taal       - we zijn er veel tijd mee bezig. We werken uiteindelijk 
naar een eindproduct toe. Bij ieder onderdeel (8) is het iets anders. 

• Lijn 3             - het niveau van deze aanvankelijk leesmethode is hoger dan 
bij de vorige methode (Veilig Leren Lezen) 

• Onderzoekend Leren - Weer verhelderend, neuzen weer dezelfde kant 
op. 

• Executieve functies - Kris heeft aan het begin van het schooljaar hier 
een “workshop” over gehouden. De executieve functies komen ook tijdens 
het O.T. ter sprake. 

• Bezoek leerkrachten - De leerkrachten gaan een uurtje bij elkaar op 
bezoek en bespreken het bezoek na met Kris of Peter. 

 
Verkiezingen: 
Hoe voorkom je dubbele stemmen?:  



- de brief alleen aan de oudste leerlingen van het gezin meegeven. 
- op gekleurd papier afdrukken  (kan niet gekopieerd worden) 

Wie telt er mee? 
• Willie van Haastrecht wordt gevraagd ( begeleidster Arianne) en Eva .  

De brief wordt op maandag 8 januari meegegeven. De ouders hebben tot 16 
januari de tijd. 

• de verhouding van de MR blijft 2 ouders/ 2 leerkrachten.   
 
Opgave scholingsbehoefte nieuw MR lid budgetteren. 

• Dat is gebeurd. Brenda heeft een brief geschreven aan Peter over de 
budgettering. Deze is goedgekeurd. 

 
Jaarverslag MR 

Het jaarverslag is goedgekeurd. 
Met verwijzing dat er op de website gewezen moet worden. 
 
W.v.t.t.k. 

Niets! 
 

                
 
	


