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Agenda MR 
14-01-2019 

 
 
Voorzitter: Ingrid Notulen: Vera 
Afwezig: - 
Extra aanwezig: José en Linda  
 

Tijd Onderwerp  

20.00 1 Opening 
Inschrijven voor de rondvraag. 
Speciaal welkom voor Annet, José en Linda  

Allen 

20.03 2 Notulen + Actie-/Besluitenlijst MR 22-11-2018 
Stukje nieuwsbrief over de agenda/notulen op de 
basisschoolapp moet nog geplaatst worden  

(Vera stuurt 
mail door aan 
Annet) 

20.05 3 Binnengekomen stukken 
InfoMR zie: http://www.infomr.nl/ 
Infoblad MR: bij Ingrid  

Allen 

20.08 4 Mededelingen team 
Kim ter Brake: vrijdag 18-1-2019 laatste werkdag Sint Jan.  
Monique Leeftink neemt afscheid van de Sint Jan.  

Annet 

20.15 5 ICC  
*Icc’er coordineert kunst tussen school en gemeente. 
*Scholen ontvangen geld voor kunst en cultuur. Voor een 
gedeelte wordt dat afgestaan aan de gemeente en zij zorgen 
voor een (extern) cultureel aanbod.  
*5x per jaar is er een vergadering met alle ICC’ers uit Hengelo. 
Zij bereiden 1x per jaar een project voor. Het project wordt per 
wijk voorbereid, zodat de gemeente subsidie verstrekt.  

Jose 

 

http://www.infomr.nl/


*Naast deze week is er 3x per jaar een projectmatige periode 
op de SInt Jan, om het procesgericht werken te stimuleren. De 
weg er naartoe, het proces, is belangrijk. Dit vraagt veel van 
kinderen; de denkwijzen, een plan opstellen, de technieken, 
creativiteit ontwikkelen, oplossingsvermogen enz. Het product 
wordt minder belangrijk.  
*We werken in de onderbouwgroepen (1,2,3) met een atelier 
met als doel het procesgericht werken en het 
onderzoeken/experimenteren te stimuleren. Misschien wordt 
het in de toekomst doorgetrokken naar hogere groepen.  
*Muziek: samenwerking met popscool. Muziekdocent Siebrig 
van Heel geeft aan alle groepen structureel lessen. Popscool 
vult dat vanaf groep 5 incidenteel aan. Wordt betaald vanuit de 
gelden voor werkdrukverlaging.  
*Dit schooljaar proberen we de digitale methode ‘Laat maar 
leren’ uit voor de disciplines tekenen en handvaardigheid 
(beeldend werken).  
*Het doel is dat alle kinderen van de Sint Jan 2x in hun 
schoolloopbaan naar het museum gaan. Er is gekozen voor de 
groepen 2 en 6.  
 
> Willen we dat ouders worden meegenomen in het creatieve 
brein? Ja, onderzoeken hoe we dat kunnen vormgeven.  

20.30 6 L11 en L12 
Inbrengen in teamvergadering om collega’s op de hoogte te 
stellen van de regelgeving.  

 Annet zoekt 
regelgeving uit 

20.40 7 Schoolgids 
*Op en aanmerkingen doorgeven aan Annet.  
Daarna wordt een nieuwe conceptversie rondgestuurd aan de 
MR-leden.  

Personeel 

21.00 8 Stand van zaken pedagogisch beleid 
- 

Annet 

21.10 9 Bekijken Strategisch Beleid (koersplan) 
Schaepmanstichting en opbrengsten 
- 

Allen 

21.20 10 Armoede binnen school (OR) 
*Jeugdfonds voor sport en cultuur voor ouders die geen geld 
hebben om kinderen daaraan deel te laten nemen. School 
moet kinderen opgeven.  
Flyer en informatie vermelden in de nieuwsbrief.  

Anique 
 
 

 

 



*Vraag of we na willen denken over bedragen die we vragen 
aan ouders middels een paasontbijt, extra’tje met een 
schoolreisje, kleding carnaval enz.  
-Contact opnemen met de ouderraad ter bewustwording.  
-Opnemen in de teamvergadering ter bewustwording.  
-Snoepzakken, extra budget enz. wordt meegenomen naar 
werkgroep schoolreisje. 
-EU schoolfruit: 3x per week gedurende 21 weken schoolfruit 
voor alle kinderen. Is er niet op de Sint Jan, inbrengen in 
teamvergadering.  
-Recyclingproject (afval scheiden): Ook inbrengen in de 
teamvergadering.  

 
 
Linda R. 

Anique 
Linda E. 

 
 

Annet 
Annet 

21.25 11 Jaarplan MR bekijken en evt. aanvullingen geven 
- (21 maart op de agenda) 

Allen 

21.27 12 Stukje nieuwsbrief 
- Marleen heeft informatie en tips opgevraagd over 
communicatie met anderstalige ouders. Nu heerst de vraag: is 
er behoefte aan? Inbrengen in bouwvergaderingen (in de 
bovenbouw is het al ingebracht in de vergadering. Schaamte, 
oudere kinderen die als tolk fungeren, lijken ervoor te zorgen 
dat ouders zich niet/minder helpen. 

Allen 
 
 

21.30 13 Rondvraag 
Laatste MR vergadering inclusief eten: Willen we dat Annet? 
Annet koppelt het op een later moment terug.  
 

Allen 
Anique 

21.35 14 Sluiting  

 
 
 
Rooster van aftreden 

 Jaar aantreden Einde termijn Verlengen tot Herkiesbaar 
Anique Mallens 1995 2017 2019 J 
Ingrid Kramer 2012 2015 2020 J 
Vera Heimann 2017 2020 2021 J 
Marleen Kleissen 2018 2021 2024 J 

 



Linda Roetgerink 2012 2015 2020 J 
Sonja Krosman 2012 2015 2021 J 
Kim Veldhuis 2015 2018 2018 J 
Demis Wassink 2017 2020 2022 J 

 
 

 


