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   Medezeggenschapsraad Basisschool de Bloktempel 

 

 

Notulen MR Vergadering dinsdag 16 juni 2020 

 

Aanvang: 20:00 uur. 

 

Aanwezig:  

PMR:           Karin, Marja, Samira 

OMR:  Geert, Kariem, Robbie, Paulien (vz) 

Directie:  Kelly 

Afwezig:  Jorien 

Notulist:  Karin 

_______________________________________________________________ 

 
1. Opening 

 

 
2. Notulen van 2 april 2020 zijn goedgekeurd. 

 

3. Mededelingen. Er is een nieuw MR-lid vanuit de personeelsgeleding. Bieb 
zal de MR gaan versterken.  

 

Robbie zal na de zomervakantie gaan stoppen als OMR lid. Aangezien hij 

secretaris is, kan overwogen worden dit te vermelden in de vacature. Er 
ligt een kant-en-klaar protocol klaar. 

 

Er zijn 3 nieuwe collega’s aangenomen. Een facilitair beheerder, een Ib-er 
voor de groepen 1 t/m 4 en een onderwijsassistent.  

 

4. CSA komt de volgende keer aan de orde. 

 

5. GMR wordt volgende keer besproken.  

 
6. Schoolondersteuningsplan: Iedere school maakt altijd een 

ondersteuningsplan. Het SKPO heeft nu besloten dat er een format komt 

die de scholen allemaal invullen. Hier komt niet alleen basisaanbod in te 
staan, maar ook wat het extra aanbod is op gebied van passend 

onderwijs. Ouders kunnen nu op de website kijken en vergelijken wat het 

beste zou zijn voor hun kind. Scholen kunnen zich nu beter onderscheiden 

en laten zien waar hun expertise zit. Het plan wordt ieder jaar aangepast. 
Hierbij worden de werkwijzen beschreven die schoolbreed gedragen 

worden. Momenteel zijn we erg bezig met bewegend leren en de overgang 

van groep 2 naar 3. 
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7. Rapportmomenten: De vraag komt op bij de ouders wat “facultatief” 

betekent op het formulier. Ouders hebben in samenspraak met de 
leerkracht een rapportgesprek. Als 1 van beide partijen of beiden dat 

wenselijk achten. Tekst wordt aangepast in document. Het Ik blad komt 

erbij en komt alleen bij het eerste rapport. Het IK blad is een indicator 
omdat aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling erg belangrijk is. 

In september / oktober zal naar ouders gecommuniceerd worden, dat we 

van 2 naar 3 rapporten gaan, waarbij verwezen zal worden naar de 

enquête. Groep 1-2 heeft tevens een nieuw kennismakingsformulier 
gemaakt.  

 

8. Schoolgids; De tekst in de schoolgids wordt aangepast. Voorstel is om 
achter iedere naam van een MR lid een pasfoto te zetten, mits ieder lid 

zich hierin kan vinden i.v.m. privacywetgeving. Tevens wordt de 

werkgroep Verkeer besproken. We hebben een BVL-label gehaald 
waardoor we jaarlijks subsidie krijgen. Deze wordt gespendeerd aan Street 

Wise. Dit laatste is erg leuk, maar BVL brengt veel administratief werk met 

zich mee en we kunnen niet meer dan Brons halen omdat de school aan 

een drukke weg ligt. Voorstel is om hiermee te stoppen en een nieuwe 
werkgroep op te richten met 2 ouders. We gaan meer aandacht schenken 

aan veiligheid om de school. De fietscontrole en fietsverlichting controle 

blijven. 
 

9. Rondvraag: Is er nieuws over de granaten die gevonden zijn op het terrein 

naast de school? Antwoord is: geen nieuws. Op de vraag of een ouder van 
een kind mee de school in mag om afscheid te nemen, is het antwoord 

negatief. Er is niet voor niks een protocol. 

 

10.Nieuwe vergadering volgend schooljaar is gepland op donderdag 24 
september. De dagen zullen gaan rouleren i.v.m. bezigheden MR leden.  
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Bijlage 

 

BESLUITENLIJST 

 

Datum Nr. Besluit Wie 

06-02-20 1. De secretaris beheert de mail Robbie 

06-02-20 2. Nieuwe afspraken rondom informatieverstrekking en 
vergaderingen 

MR 

02-04-20 3. MR is akkoord met vorming combiklas 3/4 MR 

02-04-20 4. MR is akkoord met het rooster MR 

02-04-20 5. MR sluit aan bij bedankbarbecue op 3 sept. 2020 MR 

16-06-20 6 MR gaat akkoord met SOP MR 

16-06-20 7 MR stemt in met nieuwe rapport gegevens zoals 
beschreven in voorstel 20-21 

MR 

16-6-20 8 Akkoord voor tekst schoolgids met aanpassingen door 
Kelly en Paulien. 

Kelly en 
Paulien 

    

 

 

ACTIELIJST 

 
Datum Nr. Actiepunt Wie Status 

25-09-19 1. MR mailadres: mr-bloktempel@skpo.nl Ellen klaar 

06-02-20 2. Juridische status CSA uitzoeken Kariem  

06-02-20 3.  Rooster definitief maken Directie klaar 

02-04-20 4.  Eerste communicatie combiklas via MR Directie  

02-04-20 5.  Elke voortgang missie-visie wordt gedeeld Directie  

02-04-20 6.  Invullen vacature PMR PMR  

02-04-20 7. MR bijeenkomst voor ouders begin volgend 
schooljaar 

MR  

16-06-20 8 De tekst voor de schoolgids wordt 
aangepast 

Kelly / 
Paulien 

 

     

     

     

 
 

 


