
Agenda MR ‘t Slingertouw 
 
Aanwezig:  Maaike, Sanne, Gijsje, Bianca, Kees, Ivo, Leon, Erna,

 Robert en Marian 
Datum: 2 november 2015   
Tijd:  20.00-22.00 uur 
Locatie: Teamkamer 1e etage 
Notulist: Kees 
        

 
 
1. Opening 
Welkom door de vz. 
Mededelingen 
GMR [Ivo] Er is een vacature in het College van Bestuur SKPO. De vz van de GMR zit in de 
benoemingsadvies commissie. Er is een shortlist van 5-6 kandidaten. Het was de eerste 
vergadering van dit jaar. Onderwerpen besproken: terugblik naar het afgelopen jaar, 
jaarplanning, CAO. Meer interactie is gewenst, nu teveel eenrichtingsverkeer. 
AC [Sanne] Financiën vorig schooljaar afgerond en naar Ricardo gestuurd. Begroting huidig 
schooljaar vastgesteld. Werkgroepen aan de slag. 
Directie [Robert, Marian, Sultan] Er is een nieuwe website met mobiele app. Schoolgids heeft 
enige vertraging opgelopen. Maaike en Gijsje kijken er nog een keer naar. Sultan gelukkig weer 
gestart voor halve dagen. Er komt een nieuwe IB’er (extern) extra bij. Locatie Grasrijk is 
verbouwd (bovenste verdieping dicht gemaakt tegen geluidsoverlast). Rondleiding gehad. 

 
2. Onderwijskundige onderwerpen 
Evaluatie indicatoren Robert licht de stand van zaken inzake de indicatoren toe aan de hand van 
een uitdraai. Belangrijkste aandachtspunten: leerlingenaantal, zelfvertrouwen leerlingen en VO-
advies. 
Missie/visie [studiedagen team 19/20 oktober] Op deze studiedagen heeft een moeder, vanuit 
haar achtergrond als medewerker van Brainport, een inleiding gehouden over de hoofd thema’s 
Talent en Creativiteit. Aansluitend is hierover in groepen over verder gesproken. Herman en 
Maaike vertellen hun persoonlijke ervaringen van deze dagen op de gebieden sport resp. 
onderbouw. 
Gespreksonderwerpen MR Leon en Herman hebben de potentiële gespreksonderwerpen (MR 
doelen), zoals we die in de vorige vergadering op de Memoblaadjes hebben geschreven, 
geïnventariseerd en gerubriceerd. Zie uitdraai. Hier zullen we op een later tijdstip mee verder 
gaan. 

 
 

3. Ouder/kind-onderwerpen 
Deelname projecten volgt 

 
4. Financiële onderwerpen 
Jaarverslag MR volgt 
Conceptbegroting 2016 volgt 
 
5. Personele onderwerpen 
 
6. Rondvraag 
Leon: De MR pagina van de wedsite is nog leeg. Hoe gaan we die vullen? 
Sanne: Op 8-1-2016 is het MR etentje. 


