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Agenda MR 
21-03-2019 

 
 
Voorzitter: Ingrid Notulen: Marleen 
Afwezig:  
 

Tijd Onderwerp  

20.00 1  Inschrijven voor de rondvraag. 
 

Allen 

20.03 2 Notulen + Actie-/Besluitenlijst MR 14-01-2019 
punt 7; schoolgids Sonja mist haar opmerking wat betreft de 
Cito uitslagen/opbrengsten. Dit komt terug als punt op de 
volgende vergadering 27-5. 

Allen 

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

Allen 

20.06 4 Mededelingen team  
Adele en Karin zijn volop aan het integreren. Jose is ziek 
geworden en dit gaat waarschijnlijk een poos duren. Luke 
neemt dit over. 

Annet 

20.15 5 Bekijken Strategisch Beleid (koersplan) 
Schaepmanstichting 
 

Annet 

20.35 6 jaarrekening en begroting 
1,5 fte zal verminderd moeten worden uit ambulante uren. 

Annet 

20.50 7 heterogene kleutergroepen  
Introductie van het plan door Ingrid,  
We moeten bewust  zijn van de voor-en nadelen. 
Transparant en eerlijk uitleggen. Voor de huidige groepen 1 
zullen gesplitst worden. Of leerkrachten 2 jaar meegaan is 
nog niet duidelijk. Dit heeft voor- en nadelen. Richting groep 
3 worden klassen weer geclusterd.  
Communicatie ouders; we moeten beseffen dat deze 
verandering tot heftige reacties kan leiden. Dit moet duidelijk 
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http://www.infomr.nl/


gecommuniceerd worden. Dit zal gebeuren door een 
ouderavond voor alle betrokken ouders. MR zal hierbij ook 
betrokken worden.  

21.00 8 veiligheidsplan pedagogisch klimaat 
Door ontwikkelgroep Pedagogisch klimaat en de 
Vertrouwenspersoon is er een veiligheidsplan geschreven 
die is gebaseerd op de pijlers van het koersplan. 
Schoolbrede afspraken met preventieve insteek.  Dit plan is 
in de ontwikkelgroep en klankbordgroep besproken. Dit 
wordt in een format geplaatst en binnen  nu en een maand 
worden gedeeld.  
Deze staat op scholenopdekaart.nl  Graag een link van dit 
plan via de nieuwsbrief naar de website 

Annet 

21.10 9 Basisschoolapp:  
- ervaring? In het begin was het “hot” daarna zakte de 

activiteit wat af en nu leeft het weer op.  
Aanmelden verloopt wat onduidelijk voor sommige ouders. 
Ingrid presenteert dit tijdens de inloopochtenden. Ouders 
kunnen hier gebruik van maken. 

- pasfoto’s MR-leden 

Ingrid 

21.30 10 Rooster van aftreden 
- Wil iemand aftreden? In maart komt dit altijd op de 

agenda. Alle leden blijven aan. 

Allen 

21.31 11 Jaarplan MR bekijken en evt. aanvullingen geven 
- opmerkingen?  

Ingrid neemt de map vanuit de cursus MR start mee als 
eventuele leidraad.  

Allen 

21.32 12 Stukje nieuwsbrief Allen 

21.34 13 Rondvraag 
- Extra tussenvergadering? (Schoolplan) 

Op 7 mei plannen we een extra vergadering van 
20.30-22.00 uur 

- etentje? De datum staat op 27 juni, locatie bepalen 
we op 7 mei. 

Allen 

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 

 
 

 


