
 
 
Notulen MR 
Woensdag 3 april 
 
Aanwezig: Trees, Cindy, Susan, Dennis, Sandra 
 
Vakantierooster  

• Vrijdag 6 december is een vrije dag voor de leerlingen (dag na Sinterklaas). Doordat dit een halve 
dag is, krijgen de kinderen nog een middag vrij. Dit wordt donderdag 13 februari 2020 
 

Schoolplan 

• Trees heeft uitgelegd wat het schoolplan inhoudt. (In het schoolplan staat veel van wat ook in de 
schoolgids staat). 

• Informatie die in de schoolgids staat, verwoorden we kort in het schoolplan. Vervolgens komt het 
schoolplan kort op de kalender die alle ouders krijgen. 

• MR-regelement moeten we aanpassen. Deze is van 2016. Deze stuurt Sandra door. Iedereen leest 

dit reglement door voor de volgende keer, zodat het aangepast kan worden. → Agendapunt voor 

de volgende keer. 
 
Resultaten M- en E toetsen 

• Per vakgebied (begrijpend lezen, DMT, rekenen, spelling) is een cirkeldiagram gemaakt over de 
gemiddelde resultaten van de hele school over 3 jaar.  

• Er zijn de afgelopen 3 jaar veel wisselingen geweest. Gelukkig is er nu meer rust in de school. We 
hebben daarom het streven dat we naar 'betere' resultaten gaan.  

 
Schoolondersteuningsprofiel  

• Er staan veel foto's van groep 1/2 op. Dit wordt aangepast, zodat er ook foto's van de bovenbouw 
op staan.  
 

Resultaten M toetsen 

• We hebben gekeken naar de persoonlijke groei van leerlingen van een bepaald vakgebied. Als 
school vinden we het belangrijk dat we ook echt insteken op de groei van de leerlingen. 
 

Jaarverslag 

• Jaarverslag is kort en krachtig 

• Deze komt in De Wijzer en op de site van De Wereldwijzer 
 
Schoolomgeving 

• Opbrengst van de kunstactie gaat naar het kleutergebouw.  

• Ballenvanger wordt voor de meivakantie geplaatst (is inmiddels gebeurd). 

• Dennis gaat een balletje opgooien om met ouders het schoolplein te pimpen. 

• Het fietsen in het schoolpad moet meer onder de aandacht komen. Leerkrachten geven door aan 
Trees wie dit zijn. Niet als het 1 keer voorkomt bij een leerling, maar wel als het vaker gebeurt. 

• Wijkagent vragen om extra te letten op het fietsen in het fietspad. Kinderen erop aanspreken. 
 

PR Open-dag 

• 2e Open-dag hadden we achteraf gezien nog meer in de aandacht mogen gooien. Ook in de krant 
en in het blaadje van Sterk-Schoot. 

• Ook in de schoolkalender voor komend schooljaar  
 
Korte nabeschouwing veilig onlineavond 

• Opkomst was prima. 

• De avond krijgt een vervolg.  
 



 
 
Financiële verantwoording OR  

• Als MR willen we graag meer duidelijkheid hebben over de financiën van de inkomsten en 
uitgaves. 

• Dennis gaat hierover als voorzitter contact opnemen met Sasja.  
Er moet een kascontrole komen. 

• De volgende vergadering is 15 mei, dan willen we de duidelijkheid hebben. 
 

Rondvraag 

• Susan vond de cursus van de MR heel waardevol.  

• Als we vragen hebben, mogen we de persoon die de cursus heeft gegeven altijd vragen om hulp. 

• Stan Vloet moet nog een keer naar de MR kijken. Dit zou in januari gebeuren.... We gaan hem zelf 
uitnodigen. 

• De volgende MR-vergaderingen zijn op 15 mei en 12 juni. 
 

 


