
NOTULEN MR 11-09-2018 

Aanwezig oudergeleding: Michiel, Moniek, Arie, Ryanne  

Afgemeld : Jerney  

Personeel: Geke, Karin, Sandra, Michelle, Sonja 

BG: Jacqueline 

 

1 Michiel opent de vergadering 

Moniek en Arie stellen zich voor. 

 

2 Notulen vorige vergadering 

Gewijzigd en goedgekeurd 

 

Michiel legt de “vergaderafspraken” uit. 

Alles wat binnen de vergadering wordt besproken blijft binnen deze 4 muren. 

 

Functielijst wordt besproken: OR/TSO commissie kan eruit worden gehaald 

Ryanne wordt ons GMR lid. Jacqueline gaat met haar mee naar de eerste 

vergadering. (20 sept), verder blijven alle taken bij dezelfde personen. 

 

MR vergaderplanning 

MR jaarplanning wordt aangepast naar de GMR jaarplanning 

 

MR jaarverslag 

Michiel heeft het plan geüpdatet, verder geen opmerkingen en is dus 

goedgekeurd. 

 
3 Schoolgids 

Ouders krijgen bij inschrijving een schoolgids in een “welkomstasje”  
De schoolgids is duidelijk, overzichtelijk en uitnodigend. 
Michiel vindt de “missie” van de school wat onduidelijk en vraagt zich af of alle 
ouders dit wel zullen begrijpen. 
Michiel vraagt wat de leerlingenraad precies doet. Michelle geeft een uitgebreide 
uitleg van de activiteiten van de leerlingenraad. 
Geke geeft aan dat er nog gesproken wordt over een “muziekleerkracht” dit moet 
worden veranderd. En misschien moet er iets in komen te staan over “klasbord” . 
 
Schooljaarverslag 
Jacqueline geeft uitleg over het verslag. We gaan bladzijde voor bladzijde. 
Michelle geeft uitleg over de DRIE DEE online opbrengsten. Er wordt vertelt hoe 
we met kinderen werken en wat we er aan doen om de resultaten te verbeteren. 
 
 
 
 
 
 

https://www.obs-bascule.nl/


Ouder- enquête 
De top-10 van ontevredenheid zijn voor de school de belangrijksten punten. Waar 
kan de school wat aan doen? Hier gaat de directie een verbeterplan op schrijven, 
waarin staat beschreven wat het plan van aanpak zal zijn. De MR gaat hierover 
meedenken. 
Suggesties BLZ 52 zijn interessant om te lezen en heel duidelijk, maar gaan wel 
om incidentele gevallen. 

 Voor de instroomgroep zou de laatste contactavond verplicht moeten zijn. 
 

 
4 Ingekomen stukken 

Michelle heeft niet gekeken, mocht ze nog wat vinden dan horen we dat. 
 

5 GMR 
Doorlezen en op en aanmerkingen naar Ryanne sturen.  
 
 

6 Bespreking 
Schoolgids: geen opmerkingen, de MR heeft ingestemd met het plan 
Schooljaarverslag: geen opmerkingen, de MR heeft ingestemd met het verslag 
Ouder enquêtes: deze wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering. 

 
7 Rondvraag 

Arie en Moniek hebben de vergadering als “interessant” ervaren. We horen later 
of ze officieel lid worden van de MR. 
 

8 Sluiting 
 
 
 

 

ROLF is de leverancier “Koks en Gesto” 

IKC= Integraal Kind Centrum (dit willen we in 2020 zijn) 

 

Actiepunten 

Jerney stuurt weer een datumprikker rond om het etentje te plannen 

Michiel verzorgt wat opties voor ons om extra in te verdiepen. 

Michiel verstuurde de vernieuwde “takenverdeling” rond naar de leden. 

Michiel verstuurt de vernieuwde MR jaarplanning rond naar de leden. 

Wie verzorgt vanaf nu de stukjes voor in het basculenieuws? 

Michiel plant het onderwerp “KWINTOO kaarten” in. 

Hotmail account kan worden opgeheven. 

 


