
Soort overleg Datum 

Tijd 

Aanwezig  

Afgemeld 

28-06-2018 

20.00- 

Claudia, Marjolein Patrick, Jos, Jose, Kim  

Ruud 

MR 

 

 

1.Opening           
 

2.Mededelingen:  

Jos: Er zijn problemen rondom het parkeren. Het onverharde gedeelte achter de 

parkeerplaats wordt gebruikt door ouders om te parkeren, maar hier wordt bezwaar 

tegen gemaakt door een buurtgenoot. We wachten de ontwikkelingen af. 

Jos: Is er al gekeken naar het stukje voor de schoolgids? Nee, de oudergeleding 

bekijkt dit z.s.m. en stuurt het door naar Heidi. 

Notulen van de MR die zijn vastgesteld worden voortaan naar Jules gestuurd, 

waarna hij ze op de website zet. 

 

  3. Notulen 31-05-2018 
 De notulen worden goedgekeurd. 

 

  4. Jaarverslag 17-18 en jaarplan 18-19  
Patrick: Is er veel belangstelling voor de SOOOOL klas 10-14? Vanuit onze school 

gaat er 1 leerlingen starten. 

Jaarverslag en jaarplan worden bekeken en waar nodig toegelicht. 

 

5. Ontwikkelplan  

Jos heeft een ontwikkelplan gemaakt rondom de extra gelden die we gekregen 

hebben voor persoonlijke ontwikkeling/scholing. 

De volgende punten komen daarin naar voren: 

- We doen mee met een project “kansen gelijkheid”. Streven van dit project is 

om ieder kind op de basisschool gelijke kansen te geven.  

- We gaan via het BCO een traject volgen om de opbrengsten te verhogen. 

- Iedere leerkracht krijgt 2 dagdelen de mogelijkheid tot collegiale consultatie. 

Dit wordt door iedere leerkracht zelf aangegeven en in overleg ingezet. 

 

   6. Opzet startgesprekken 

 We gaan komend schooljaar beginnen met startgesprekken. 

 Hiervoor staan 2 momenten gepland in de eerste 3 weken van het schooljaar. 

 We stemmen met het team nog af of dit met of zonder kinderen zal plaatsvinden.  

Doel is dat ouders en kinderen een zo goed mogelijke samenwerking met de 

leerkrachten realiseren door samen af te stemmen wat belangrijk is voor het kind in 

het komende schooljaar. 

Opzet van de startgesprekken wordt aan ouders duidelijk gemaakt via ISY. 



 

    7. Rondvraag  

  Data volgend schooljaar: 

  25-10-2018 

  10-1-2019 

  21-3-2019 

  9-5-2019 

  20-6-2019 

  (extra vergadering in overleg)  

  Marjolein: Zijn er nog reacties geweest op de ouderavond? weinig 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIELIJST MR         BS MEGELSHEIM        2017-2018 
 

 

datum 

 

agendanr. Actie Wie Wanneer 

19-4  Bericht ISY omtrent: 

Ideeënbox (voor volgende 

ouderavond)  

Jos  

28-6 2 Tekst MR bekijken en aanpassen  

doormailen naar Heidi 

Oudergeleding 

MR 

 

28-6 6 Opzet startgesprekken op ISY Jos zsm 

 

 

 


