
Soort overleg Datum 

Tijd 

Aanwezig  

 

31-05-2018 

20.00-22.00 

Claudia, Marjolein Patrick, Jos, Jose, Ruud, 

Kim  

MR 

 

 

1.Opening           
 

2.Mededelingen:  

Ruud: Belangrijk om zorgvuldig met informatie om te gaan rondom formatie en die 

pas naar buiten te brengen wanneer dit aan de orde is. Dit gebeurt door directie. 

 

  3. Notulen 19-04-2018 
 Er komt geen stukje op ISY over het voedingsbeleid. Regels en afspraken staan 

vermeld in de schoolgids.  

Ruud heeft de tekst rondom de MR naar Jules gestuurd om te plaatsen op de 

website. De notulen van de MR komen ook op de website te staan. 

Ruud mailt de tekst over de MR vanuit de schoolgids rond binnen de MR. Op- of 

aanmerkingen terugkoppelen naar Ruud.  

 

  4. Formatie/ouderavond  
Jos geeft een toelichting op de presentatie die hij heeft gemaakt en tijdens de 

ouderavond (6 juni 20.00 uur) zal laten zien.  

  

   5. Eindtoets opbrengsten 

Ruud geeft een toelichting op de nieuwe eindtoets, route 8, en de eindopbrengsten 

van dit schooljaar. 

De eindopbrengsten zijn lager dan verwacht. De score is 189,9 en het landelijk 

gemiddelde is 201. We zitten hiermee op een gemiddeld advies kader, terwijl er 

verwacht mag worden dat het gemiddeld advies theoretisch is. Directie heeft erover 

gesproken om een externe instantie (BCO) in te schakelen en een onderzoek te 

starten rondom de opbrengsten van de school. 

 

    6. Ouder- en kindgesprekken komend schooljaar  
Voorstel om de gesprekken te gaan veranderen en te beginnen met een startgesprek 

direct aan het begin van het schooljaar. Ouders vertellen dan over hun kind en 

spreken met de leerkracht vervolggesprekken af in de rest van het schooljaar. 

De doelstelling is om de samenwerking tussen ouders en leerkracht te versterken en 

direct een goed beeld te scheppen van het kind en de verwachtingen voor het 

schooljaar. 

Hoe we dit precies vorm gaan geven wordt met het team besproken tijdens de 

beleidsdag. 

 



    7. Rondvraag 

 -    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIELIJST MR         BS MEGELSHEIM        2017-2018 
 

 

datum 

 

agendanr. Actie Wie Wanneer 

19-4 4 Ouderavond groepsbezetting Allen 6 juni  

20.00 uur 

19-4  Bericht ISY omtrent: 

Ideeënbox (voor volgende 

ouderavond)  

Jos  

31-5 3 Tekst MR schoolgids rondmailen Ruud  

 

 

 


