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Agenda 

 

MR vergadering 

 

Datum: 4 november 2019 

Aanvang: 19.00-20.30 uur 

MR-leden: Neline Blankestein, Mirjam Londema, Betsie Tijssen, Hillegonda van den Berg, Astrid 

van Gessel, André Staal  

 

Directie:   Evelien Buis   

 

Secretaris: 

Astrid 

    

 

Agendapunt (onderwerp) Korte toelichting Besluit Actie door Klaar op 

1.  Opening Astrid 
 
 

  

 

 

  

2.  Vanuit de directie 1. Implementatiedocument Engels, informeren 

2. Concept veiligheidbeleid, vaststellen 

3. Protocol medicijnen, vaststellen 

4. Inzet MQ scan bewegingsonderwijs 

 

1.  aandachtspunt: in implementatieplan opnemen om 

mening van kinderen te vragen. Lessen worden 

uitgeprobeerd met leerlingen. Idee kwam om Engels ook 

groep doorbrekend te geven. Op ouderavond ouders 

vragen naar mening: vanaf welke groep  invoeren.  

2. volgende week komt het in teamoverleg, daar wordt het 

vastgesteld, MR stemt in. Aanvulling bij naamkaartjes: 

polsbandjes met telefoonnummer van school bij grotere 

gelegenheden. Ict-protocol volgt nog, wordt met leerlingen 

opgesteld na de kerstvakantie.  

3. Is al in het team-overleg besproken. Telefoonnummer 

wordt toegevoegd aan formulier. MR stemt in, protocol is 

vastgesteld.  

4. Pilot van gym, subsidie is voor 2 jaar toegekend. MQ 

scan (motorisch quotiënt) wordt in gehele gemeente 

ingezet. Bekijkt of kinderen motorisch meekomen. Dit is 

i.p.v. de fittest. Het meet ook of het lesaanbod voldoet. 

Wordt afgenomen in groep 3, 5 en 7. Naar gemeente gaat 

een overall rapportage, naar school een rapportage per 

kind. Er komt een vermelding in de Hien-wijzer van 22 

november.  

Hillegond

a 
 

agenda:  

- 

voortgang 

implement

atieplan  

- uitslag 

peiling 

leerlingen 

veiligheid 

(afnemen 

november) 
- bijlage 

internetpr

otocol.  

 

 

 

3. Binnengekomen post Uitslag poll sept/okt bespreken samen doorgenomen, terugkoppeling op ouderavond.     



 

 

4. Actiepunten op basis 

verslag vorige 

vergadering 

 Inzet Chromebooks, eerste bevindingen Na goedkeuring GMR, 50 Chromebooks geleverd. Evelien 

laat het op de ouderavond zien. Ervaring in combi-groep is 

heel positief. Er zijn aangepaste toetsenborden voor 

kinderen met dyslexie.  

  

5. Agendapunten 1. Geen zakboek dit keer omdat er veel leeswerk is en punten 

die moeten worden besproken. 

2. Invulling ouderavond 21 november 

 

 

invulling ouderavond vanuit MR 

- rondje voorstellen  

- terugkoppeling ouderpoll onderdeel MR 

- verkiezing/ vacature MR: uitzetten in maart, 

digitaal invullen. Werving na de kerstvakantie via 

Hien-wijzer: 17-1-20 en 7-2-20. Aanmelding sluit 

op 21-2-20. Stemming na de voorjaarsvakantie: 

13-03-20 bekendmaking kandidaten in Hienwijzer 

met link voor stemming. Stemming sluiten op 20-

03-20.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Update 

Themaraad 

Jaarplan 

1. Update wg gezonde school 

2. Is er een bijeenkomst geweest van de WG hoogbegaafdheid? 

 

1. Subsidie toegekend voor moestuin of excursies of 

gastdocent of kooklessen. Er wordt door de werkgroep 

bekeken waar het geld aan besteed wordt. Goede ideeën 

mailen naar Evelien.  
2. Rekentijgers en Akkadin lopen. Martine doet opleiding, 

verder loopt het prima.  

  

7.  GMR 

 

 

Astrid, antwoord op ICT beleidsplan gekregen? - uitgebreid stilgestaan bij ICT, meerjaren 

bestuursformatieplan (zeer kritisch naar gekeken) en 

voortgang evaluatie bestuurlijke organisatie. Volgende 

vergadering: 10-12-19 
 

- GMR: internetprotocol leerkrachten  

 

 
 

 

Astrid 

 

8. Rondvraag  

 

 

 

 

 

 

 

Astrid: foto's in whats-app groepsuitjes , het waren er bizar veel.  
Evelien: volgende vergadering visitatie rapport WO. OA 

vacature is ingevuld voor 0,3 WTF. OA stagiaire is deze 

week gestart.  
 

 

 

 

agenda volgende keer: vakantierooster 20-21 

  

 

 

 



 

 

Behandelde items MR 2019-2020 

 Jaarplan 2019-2020 

 Schoolplan, 2019-2023 

 Gezonde school: beleid op traktaties 

 Jaarverslag 2018-2019 

 Visie op de MR 

 Implementatiedocument Engels 

 Veiligheidbeleid 

 Protocol medicijnen 

 Inzet MQ scan bewegingsonderwijs 

 Inzet Chromebooks  

  

 


