
 

Notulen MR-overleg 

Dinsdag 24 september 2019 

1. Opening                                      

 

2. Rondvraag   

 Mariske neemt afscheid vanwege omscholing en drukte in combinatie met privé 

situatie. 

 Vacature voor ouder staat open.  

Erica heeft een mooie stuk geschreven wat in de talent-info kan worden geplaatst. 

Erica kan tekst halen vanuit werkplan. 

 Participatie wordt naar voren geschoven.  

 Unit wit: vanuit ouders grotere groepen, meer kinderen, individuele plannen maken ze 

zich zorgen over.  

Ouders moeten eerst naar mentor terug worden gestuurd om daar op te pakken 

waar de zorg zit. Met mentor of UR, als daar geen antwoord komt dan kun je naar 

directeur.  

3. Installatie nieuwe MR leden     (informeren) Erika 

Joep is geïnstalleerd 

4. Notulen vorig overleg 11- 06 – 2019     (informeren) allen 

Besproken en vastgesteld (els zet dit op website) 

RI&E nog geen controle geweest vanuit Arbo. 5 scholen wordt een check gedaan, dit 

moet een representatie zijn voor alle scholen. In november komt de RI&E 2018 op de 

agenda. 

5. Mededelingen van de directie    (informeren) Carla 

Doorgeschoven naar volgende keer 

6. Ingekomen stukken MR mail     (informeren) Wie? 

Marieke neemt dit over van Hans 

7. Terugkoppeling TOP/ ALV     (informeren) Odette 

Actie uitzetten op schoolfotograaf. Wat al gedaan is: overzicht van namen, aan units 

lijsten afgegeven die ouders kunnen ondertekenen. Oudercommissie/Uco pakt dit op. 

Voor dit jaar is er beleid op gemaakt.  

8. Partnerschap – participatie - vragenlijst   (vaststellen) allen 

Doel: antwoorden vanuit stellingen kunnen leiden tot verbetering/verandering vanuit 

partnerschap.  

Opening met een Kahoot vragenlijst/ nieuwe stelling: terugkomen op app (was 

uitkomst van vorige informatieavond) 



 

Daarna uiteen in groepen en vanuit stellingen met elkaar in gesprek gaan.  

Statafels,  

Verdeling groepen kan bv vanuit post-its in bepaalde kleur, dat bepaald bij welk 

groepje. Goed nadenken over verdeling groepjes, mentoren en ouders. 

Tussen stellingen door een activiteit Heidi (3x 20 min?) 

Stellingen: Kiezen wat er vanuit de vragenlijst ouders en mentoren naar voren is 

gekomen. 

- Alle ouders moeten op de hoogte zijn van alle beschikbare informatie over school 

en weten dit te vinden 

- Ouders en mentoren zijn samen verantwoordelijk voor een goede communicatie 

met betrekking tot het kind 

- We weten van elkaar wat er belangrijk is voor het kind, school deelt dit met thuis 

en thuis deelt dit met school. 

- Samen hebben wij zicht op de ontwikkeling van het kind 

- Wij zijn voldoende in gesprek over het tempo van de ontwikkeling van het kind 

(versnellen/vertragen/doelen/aanbod) 

- Wij hebben voldoende zicht op de hulp die wij het kind kunnen bieden 

(aanbod) 

- Wij wisselen voldoende informatie aan elkaar uit voor een goede ontwikkeling van 

mijn kind 

- Zowel thuis als op school wordt voldoende aandacht besteed aan de 

ontwikkeling van schoolse vaardigheden, als 

lezen/rekenen/klokkijken/huiswerk/leren-leren 

 

Datum communiceren: brief via app  (maakt Els) of talent-info (Els) 

Spreker?  

Aanmelden telefonisch of mail/mentor, aangeven dat mail voldoende is 

Max 7 groepjes (begeleidt door mentor en ouder) Er worden extra mentoren en 

ouders gevraagd  

Joep zoekt teaser 

Tussendoor aantekeningen maken om te zien wat het oplevert 

Hoe pak je het samen aan het einde? Heidi vragen om gedicht te maken 

 

9. Werkplan mr       (aanpassen) allen 

Els checkt of het communicatieplan is geëvalueerd  

10. Beleidsplan sociale veiligheid    (instemmen) allen 

Doorgeschoven naar volgende vergadering 04-11 



 

Vragen van te voren mailen als reactie op de agenda.  

 

Volgende vergadering 

Maandag 04/11 

Dinsdag 14/01  

Maandag 16/03 

Dinsdag 12/05  

Dinsdag 09/06  

telkens van 19.30-21.30 uur 

 

TOP/ OV 

Maandag 11/11 OV/ ALV (19:30) (Erica) 

Dinsdag 18/02 TOP (20:00)  

Maandag 25 mei TOP (20:00) 

 


