
 

AGENDA MR DATUM: 28 november 2020 
TIJD: 16.00 - 17.00 uur 
PLAATS: teamkamer 

DEELNEMERS: Petra l ’Abee, Rozanne Kimenai, Joyce de Klijn, Conny van der Schriek, Nici 
Schwandt, Ilona Zoeteman, Diane Phenickx, Rob van Gils 

AFMELDING: Nicole Hanegraaf 

1. Opening en vaststellen agenda  / 2. Vasstellen notulen vorige vergadering  

Geen vragen en of opmerkingen  

3. Mededelingen  
 
Nici: 

- We gaan met het team starten met het opmaken van het schoolplan. Doel: Strategisch beleid 
verbinden met de praktijk in het werkveld. 

- Druk op zoek naar een fulltimer voor de vervanging van Marcella. Kort besproken hoe de 
ouderavond voor ouders groep paars is verlopen. Zorgen zijn geuit wat begrijpelijk is. Directie neemt 
ouders hierin zo goed mogelijk mee. 

 
4. Oudervereniging 
 
Sinterklaas, Kerstmis en het Driekoningen zingen zijn geweest. Alle activiteiten zijn goed verlopen. 
We hebben een mooi recordbedrag opgehaald met het Driekoningen zingen. 

 

5. Inkomen agendapunten  
Ontwikkelingen  
-Jaarplan/ kwaliteit 

Activiteiten vanuit het jaarplan lopen. Komende vergadering zetten we het jaarplan weer op de 
agenda, zodat we alles samen weer even doorlopen. 
Ontwikkeling centraal: 
Communicatie ouders:  
Ritmes en routines: 
 
AvG  
Vanuit Delta komt Peter een keer langs om te controleren op AVG maar er is nog geen contact 
opgenomen wanneer dit is. Bovenschools is er nieuw aanmeldformulier gemaakt, wat 
schoolspecifiek is gemaakt. 

Terugkoppeling onderzoek naar passende onderwijstijden & aanmeldingen regiegroep 

De avond is goed ontvangen door ouders. Samenvatting wordt deze week nog doorgestuurd naar 
ouders. Vervolg gaat zijn, regiegroep bij elkaar 17 maart en dan samen kijken naar de inhoud van de 
enquête. 

 
Aanmeldingen regiegroep: 



- Esther Havermans 

- Willem van Es 

- Regina Caron 

- Monique Berend-Dullaert 

- Steven Schotanus 

- Olga Don 

- Tess Cark 

 
Ziekteverzuim 
Helaas heeft het team te maken met een aantal langdurig zieke. De invulling tot aan de 
carnavalsvakantie voor stamgroep paars is besproken. Nici is met spoed opzoek naar een fulltime 
opvolger voor na de carnavalsvakantie. Barbara mag hopelijk rond april gaan re-integreren.  

Musical 
Joyce heeft een stukje geschreven in het nieuwsblad wat betreft minder tijd en het behalen van de 
doelen. Dit werd door MR-ouders als duidelijk ervaren. De musical wordt net als voorgaande jaren na 
de carnavalsvakantie verder opgepakt. 

Ouderenquête 
Dit hebben we besproken, kort stukje mee in het verslag naar ouders.  

Groep 1/2/3 
Leerkrachten stamgroepen ervaren het wisselmoment niet zo zeer als onrustig. Wel hebben we 
samen gekeken hoe we de roosters nog beter op elkaar kunnen aanpassen, zodat er zo min mogelijk 
ruist ontstaat voor de kinderen. Het idee is ontstaan om schoolbreed een video te maken om ouders 
een nog beter beeld te geven van een dag op de Achthoek. 

Aansluiting middelbare school 
Besproken hoe de warme overdracht tot stand komt tussen basisschool en middelbaar onderwijs. 
Deze is niet anders verlopen dan andere jaren.  

Communicatie 

Na de carnavalsvakantie zal de nieuwe schoolapp ‘Parentcom’ in gebruik genomen worden. 
Leerkrachten hebben hier 11 februari een teamscholing over. 

6. Communicatie naar buiten  
 

Ilona maakt een samenvatting die naar buiten gaat. 

 

7. Rondvraag en sluiting 

Geen vragen en of opmerkingen 

 

 

Actiepunten: 

- Doornemen ambities schoolplan op de agenda voor de volgende vergadering. 

- Nici maakt een kleine samenvatting van de ouderwerkplaats schooltijden. Ilona en Petra 
controleren dit stuk en nici stuurt het via de mail naar alle ouders. 



 


