
Soort overleg Datum 

Tijd 

Aanwezig  

 

01-03-2018 

20.00-22.00 

Claudia, Marjolein Patrick, Jos, Jose, Ruud, 

Kim 

MR 

 

 

1.Opening            

2.Mededelingen:  

- Er komt vanuit Dynamiek een kwaliteitskaart m.b.t. SOOOL. Hierin staan 

Dynamiek breed aandachtspunten voor komend schooljaar. 

- Samenwerking met Prisma stopt. Als gevolg hiervan komt er een vacature voor 

directeur (met name gericht op onderwijsgebied). 

- Op financieel gebied komt er geld vrij, onder andere door gelden voor 

werkdrukverlaging vanuit het ministerie. Hierdoor kan onder meer geïnvesteerd 

worden op ICT gebied. 

- Er is momenteel een tekort aan vervangers. Hier zijn richtlijnen voor die ook 

vermeld staan in de schoolgids. Dit houdt in dat er de eerste dag altijd voor opvang 

vanuit de school wordt gezorgd. Is er meerdere dagen geen vervanging dan kan het 

zijn dat klassen (om beurten) naar huis worden gestuurd. Dit wordt de dag van 

tevoren kenbaar gemaakt aan ouders. 

- Tot aan de zomervakantie zullen beide groepen 2 op de vrijdagmiddag alvast 

gezamenlijk in groep 3 les krijgen van Jose. Groep 1 is op dat moment bij Yvonne. 

Op andere momenten worden de groepen nog niet gesplitst. 

- Patrick is alweer 4 jaar lid van de MR. Hij stelt zich herkiesbaar en dit wordt 

unaniem aangenomen. 

 

 3.Notulen 14-12-2017 
  Deze worden goedgekeurd.  

 

  4.Aandachtspunten WMK vragenlijsten       

Jos geeft de samenvatting/aandachtspunten hiervan aan de MR leden. Deze worden 

kort besproken. 

- Is de vraagstelling altijd eenduidig? Deze enquête wordt Dynamiek breed 

afgenomen en de vraagstelling kan niet per school apart worden aangepast. 

- Wat gebeurt er rondom pestgedrag/incidenten? Wordt er consequent en op 

dezelfde werkwijze gehandeld door leerkrachten? (bijv. tijdens surveilleren) 

 

  5.concept vakantierooster 18-19 

Patrick merkt op dat Paasmaandag er 2x in staat. Dit wordt gewijzigd en heeft als 

consequentie dat er een extra vrije dag wordt ingepland. 

  

 

 



   6.Schoolkaart   

- De functie intern begeleider gaat verdwijnen en daarvoor in de plaats komen 

kwaliteitsteams. Het is nog niet duidelijk op welke manier deze nieuwe functie zal 

worden ingevuld.  

- De ondersteuningsteams gaan ook verdwijnen. Het budget gaat terug naar de 

school van waaruit de zorg moet worden verdeeld en ingezet. 

 

    7.Verrijkingsgroep 

Ruud geeft een toelichting op het stoppen van de verrijkingsgroep en de manier 

waarop een aantal kinderen op een steeds zelfstandigere manier thema’s uitzetten en 

hieraan werken individueel of in groepjes.  

 

8.Tussentijdse opbrengsten CITO 

Ruud geeft een toelichting op de tussentijdse opbrengsten. Hierbij valt op dat er in 

veel groepen op DMT (lezen van woorden) beneden gemiddeld wordt gescoord. Dit 

is speerpunt binnen onze school, maar heeft ook te maken met een groot percentage 

kinderen met automatiseringsproblemen. 

      

9.Rondvraag 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIELIJST MR         BS MEGELSHEIM        2017-2018 
 

 

datum 

 

agendanr. Actie Wie Wanneer 

12-10 

2017 
8 Navraag over koptelefoons wel/niet 

door school aanschaffen? 
Jos zsm 

     

1-3-2018 5 Concept vakantierooster aanpassen Jos  

1-3-2018  Evaluatiemoment TSO inplannen Heidi  

     

 

 

 


