
Soort overleg Datum 

Tijd 

Aanwezig  

 

Afgemeld 

25-10-2018 

20.00 

Claudia, Marjolein, Jos, Jose, Susan Peters 

(GMR), Mieke Mooren, Kim  

Patrick 

MR 

 

 

1.Opening           
Susan Peters is aanwezig als lid van de GMR. Dit is ter kennismaking en zij 

geeft aan dat er altijd contact met haar kan worden opgenomen als er vragen 

zijn. Susan is momenteel werkzaam bij SOOOOL 10-14 en vertelt dat de start 

goed is geweest. Kinderen en ouders zijn enthousiast. 

Mailadres Susan: s.peters@sooool10-14.nl 

 

2.Mededelingen:  

Mieke Mooren is vandaag als gast aanwezig bij de MR. Zij zal wellicht Claudia 

gaan vervangen als MR lid. Claudia zal na dit schooljaar gaan stoppen met de MR. 

Ruud zal na dit schooljaar Megelheim gaan verlaten en stopt dan automatisch ook 

als MR lid. 

 

  3. Notulen 28-06-2018 
Er is nog steeds niks bekend over de parkeergelegenheid nabij de school. Dit wordt 

vervolgd.  

De notulen worden goedgekeurd. 

Actielijst: De ideeënbox wordt vervangen door een digitale ideeënbox op de 

website. 

 

  4. Samenwerking 3 scholen (Megelsheim, de Peddepoel, St. Anna) 
Op elke school is een KT (kwaliteitsteam). Dit team bestaat uit teamleider, 

directeur, intern begeleider. 

Zij staan voor onderwijs en organisatie (teamleider), onderwijs en personeel 

(directeur), onderwijs en ondersteuning (intern begeleider). Op een aantal punten 

overlapt dit elkaar. 

We werken met de drie scholen samen aan SOOOL, start/leergesprekken, 

eigenaarschap, OMA (Oude Maasarm), ICT (investering laptops, chromebooks)  

 

5. Procedure overgang basisschool voortgezet onderwijs 

Er is vanuit inspectie een thema onderzoek geweest op St Anna en de Peddepoel. 

Dit ging over de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Hoe 

gaat dit in zijn werk? Is de uitstroom naar verwachting? enz. Er zal hierover in april 

een algemeen landelijk rapport komen. 
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Er is door de intern begeleiders een protocol opgesteld waarin beschreven staat hoe 

dit op onze school in zijn werk gaat. Op deze manier is voor iedereen duidelijk welk 

stappenplan er op school wordt gevolgd. 

Het protocol wordt door de MR leden doorgenomen en hier komen we in de 

volgende vergadering op terug. 

 

   6. Start Jeelo 

De start is goed geweest. Het is nog even zoeken om via een nieuwe methode 

thematisch aan de slag te gaan, maar iedereen vindt er langzaamaan zijn weg in.  

De start en de afsluiting is gezamenlijk door de hele school. Tijdens het thema wordt 

er in bouwen gewerkt. 

 

    7. Extern onderzoek BCO 

Aangezien onze leeropbrengsten achterblijven hebben we BCO ingeschakeld om 

samen met onze school te bekijken op welke manier we ons onderwijs vormgeven. 

Aan de hand van gesprekken en observaties wordt er een actieplan opgesteld 

waarmee we als school aan de slag gaan. Dit actieplan wordt momenteel gemaakt. 

We zullen dit plan ook binnen de MR terugkoppelen. 

 

8. Overdracht leerlingbegeleiding  

Aangezien Ruud gaat stoppen als intern begeleider op onze school zullen er vragen 

ontstaan over de leerlingbegeleiding. Er zal zorgvuldig worden gekeken naar de 

overdracht. Er is momenteel nog niks over bekend wie deze functie zal gaan 

invullen. 

 

9. Evaluatie startgesprekken/leergesprekken/project kansengelijkheid 

De ervaringen zijn over het algemeen positief. Het was niet direct voor alle ouders 

duidelijk dat de kinderen bij het gesprek aanwezig mochten zijn. 

Bij de kleuters was het nog zoeken naar goede gespreksvragen. De meerwaarde van 

het gesprek was niet voor iedereen duidelijk. 

De algemene ouderavond is vervallen. Op de Peddepoel hebben ze de algemene 

ouderavond dit jaar vervangen door een avond waarop kinderen hun ouders door de 

klas rond hebben geleid. Dit werd positief ontvangen en is wellicht ook iets voor 

onze school. 

   

10. Rondvraag 

Susan: Hoe verloopt de communicatie op school? Er zijn afspraken over berichten 

op ISY en de website en over WhatsApp. Dit verloopt prima. 
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datum agendanr. Actie Wie Wanneer 



 

25-10 3 Ideeënbox wordt verangen door een 

digitale box op de website  

Jos/Ruud  

25-10 5 Protocol overgang basisschool 

voortgezet onderwijs doormailen aan 

MR. 

Ruud  

 


