
Soort overleg Datum 

Tijd 

  

14-12-2017 

20.00 

 
Aanwezig: Marjolein, Claudia, Patrick, Jos en Ruud 

MR 

 

 
Notulen MR:          
 

1. Opening           
2. Mededelingen:  

 Staking> de Omdenkshow was zeer succesvol. Vanuit de P.O. raad zullen acties wellicht 
meer regionaal worden uitgezet, tevens zal een beroep worden gedaan op 
ouderparticipatie.  

 Voor vervangingen zijn bijna geen leerkrachten meer te krijgen.  

 Fusie> financieel heeft dit op dit moment geen voordelen. Er komt wel meer 
onderwijskundige samenwerking.  

3. Notulen 12-10-2017 
Over de koptelefoons is het volgende afgesproken: het eerste exemplaar wordt door de 
school aangeschaft (ongeveer €3,-). Als deze versleten/ kapot is dan moeten ouders een 
nieuwe aanschaffen via de school.  

4. Bezoek Inspectie. 
Het concept inspectieverslag is toegelicht. De school scoort op alle onderdelen voldoende, 
aandachtpunten staan in het verslag. Het uiteindelijke verslag komt op Isy.     

5. WMK tevredenheidslijsten  

 Aandachtspunten kinderen: Leerkracht vraagt te weinig of ze lessen leuk vinden. Te 
weinig diepgang muziek en tekenen. Leerkracht vraagt weinig wat ik wil leren voor de 
toets.  

 Aandachtspunten ouders: ouders praten positief over de school (negatiever gekozen), de 
school vraagt mij wat ik verwacht (+tevredenheid) van de school, bij incidenten ouders 
informeren, aanpak gedrag (pesten) en begeleiding en communicatie hierover naar 
ouders. 

 Aandachtspunten personeel: creatieve vorming, ICT-voorzieningen, sociale resultaten in 
team bespreken, werkdruk. 

Deze lijsten komen terug bij OV en kinderraad.    
6. Rondvraag 

Marjolein: vanuit de kinderraad is aangegeven dat ouders vaak in het rode vak staan (niet 
gewenst). Op Isy heeft hierover een oproep gestaan maar dit heeft nog niet het gewenste 
resultaat gehad.  
Marjolein: hoe zit het met de nieuwe website en foto’s? Rond februari zal de nieuwe site 
bereikbaar zijn. Notulen kunnen op de site geplaatst worden op het moment dat via mail 
goedkeuring is door leden, hierdoor hoeven wij niet te wachten op een volgende 
vergadering. 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 

 
ACTIELIJST MR         BS MEGELSHEIM        2017-2018 
 

 

datum 
 

agendanr. Actie Wie Wanneer 

14-12-17 3 Koptelefoons op Isy/schoolgids Jos  

14-12-17 4 Bezoek inspectie op Isy Jos  

     

     

     

 
 
 
 
 
 
 


