
Soort overleg Datum 

Tijd 

Aanwezig  

 

Afgemeld 

10-01-2019 

20.00 

Claudia, Jos, Jose, Mieke Mooren, Ruud, Kim  

 

Marjolein 

MR 

 

 

1.Opening           
 

2.Mededelingen 

 

  3. Notulen 25-10-2019 
 Geen nieuwe ontwikkelingen rondom de parkeergelegenheid. 

  

  4. Extern onderzoek BCO  
Ruud geeft toelichting op de resultaten van het onderzoek van het BCO. 

Per bouw zijn er plannen van aanpak gemaakt, waarin acties zijn weggezet waar 

iedere bouw per direct mee aan de slag gaat. 

Dit plan van aanpak zal voortgezet en geborgd worden door onze school. 

 

5. WMK jaarplan 

Het jaarplan wordt kort toegelicht waar nodig. 

 

   6. WMK vragenlijst sociale veiligheid 

Deze vragenlijst wordt jaarlijks afgenomen bij de kinderen van groep 5 t/m 8. Dit is 

verplicht. 

Het pedagogisch klimaat op school is goed. De vragenlijst is over het algemeen 

positief ingevuld. Aandachtspunten zijn het optreden van de leerkracht wanneer een 

kind bang is en dat kinderen er iets van durven te zeggen als kinderen anderen 

pesten. 

 

    7. Protocol overgang basisschool voortgezet onderwijs 

- De informatieavond voortgezet onderwijs (okt/nov) zoals beschreven in het 

protocol had een andere vorm. Oudergeleding van de MR geeft aan dat informatie 

rondom procedure van inschrijving enz. werd gemist. Aanpassing binnen het 

protocol kan zijn dat je aangeeft dat de ouderavond voor ouders en kinderen is. 

(Kinderen stond er voorheen niet bij.) Het gaat erom dat kinderen met hun ouders 

een algemeen beeld geschetst krijgen van het voortgezet onderwijs binnen de regio. 

- Oudergesprek in november is facultatief.  

- De toetsperiode M8 komt te vervallen. In okt/nov moet toetsmoment B8 worden 

toegevoegd.  

 

 



 

8. Rondvraag  

Patrick: Wie zet er een bericht op ISY rondom de verkiezing binnen de 

oudergeleding van de MR? Claudia maakt een bericht. 

 

 

ACTIELIJST MR         BS MEGELSHEIM        2018-2019 
 

 

datum 

 

agendanr. Actie Wie Wanneer 

25-10 3 Ideeënbox wordt vervangen door een 

digitale box op de website  

Jos/Ruud  

10-1 7 Aanpassen protocol BO naar VO. Ruud zsm 

10-1 8 Bericht op ISY nieuw MR lid. Claudia zsm 

 


