
# Agendapunten actie

0 Notulen vorige vergadering d.d. 21-05-2012
Met notulen wordt ingestemd.
DSM zal ze aan JGU doorsturen om op de site te plaatsen. JGU
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NOTULEN Medezeggenschapsraad vergadering schooljaar 2011-2012
(MR)

Datum vergadering: 
11-6-2012

Aanwezig: Joris Timmers (JTI)  voorzitter
Juul Gudde (JGU)     
Elsbeth de Kort  (EKO)
Afke Koek  (AKO)      
Ronald Hilbers  (RHI) 
Teus van Wettum (TWE)
Diane de Smit  (DSM) secretaris
Jeroen Goes  (JGO)  namens de schoolleiding
Luciënne Askes  (LAS)

Afwezig:



1 Mededelingen schoolleiding
· snoepbeleid
· We hanteren op de school geen snoepbeleid en zijn ook niet

voornemens om dit in te stellen.
Om kinderen bewust te laten zijn van de gevolgen van overmatig 
snoepen en ongezond eten worden er in de klassen projecten 
uitgevoerd rondom dit thema.
Ook ten aanzien van het snoepbeleid willen we zowel naar 
medewerkers als naar ouders geen belerend beleid opleggen waarvan 
we weten dat dit niet of moeilijk uitvoerbaar en controleerbaar is.
De suggestie gedaan in de MR dat ouders zelf ook 
verantwoordelijkheid kunnen nemen om bijvoorbeeld afspraken te 
maken met hun kind(eren) vinden wij een juiste.
· de rapportage (in concept) van de 

oudertevredenheidsenquete in ingediend. MR leden stellen 
vragen over de concept uitslag van de 
oudertevredenheidsenquete.

· Directie en MR spreekt af dat de actiepunten in principe in 
2012/2013 aangepakt en uitgevoerd gaan worden.

· JGO zal tekst aanpassen waar nodig
· Schoolplan 2012-2016 (in concept)
· LAS geeft aan dat ze de aanhechting tussen BO en VO weinig 

concreet vindt in t stuk, JGO neemt dit mee en zal bespreken 
met de directie (ook van het VO). Dit stuk is bedoeld om ‘in 
beweging’ te zijn. Deze versie wordt nu snel afgerond, maar 
door het jaar heen zal/kan het veranderd worden. MR-leden 
doen suggesties en JGO zal de tekst aanpassen.

· Speerpunten_evaluatie 2011/2012: JGO heeft het document 
opgesteld, de MR leden stellen vragen (vooral de vraag hoe 
worden zaken gemeten) besloten wordt om de speerpunten 
volgend jaar meer SMART te maken. Met het document 
wordt ingestemd onder de voorwaarde dat de besproken 
aanpassingen gewijzigd worden en dat hetzelfde document 
volgend jaar meer smart en minder instrumenteel zal zijn.

· Benoeming IB in LB-functie en uitbreiding van het kernteam: 
· IB-ers zullen door de directie voorgedragen worden voor de 

LB-functie, daarmee wordt de wettelijke vraag om 50% van 
de tijd voor de groepstaan duslosgelaten: MR-leden 
stemmen hier na discussie mee in.

· JGO geeft aan dat hij graag ziet dat de MR instemt met de 
uitbreiding van het kernteam met de IB-ers, hij wil de 
leerlingenzorg toevoegen aan het kernteam: MR stemt 
hiermee in

· Verantwoording ouderbijdrage 2011: verschuift naar 
september

· Pestprotocol: MR-leden stemmen in met (wijzigen en 
schrijffouten gewijzigd)

allen
JGO

JGO
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2 mededelingen
geen mededelingen

3 zie punt 0

4 voorzitter en secretaris MR:
ouder-geleding levert voorzitter en medewerkers leveren een secretaris.
De eerste vergadering in september zullen de taken vastgesteld worden

allen

5 planning vergaderdata 2012-2013
JTI stelt voor om iedere 6 weken op de maandagen te vergaderen.

MRvergaderingen schooljaar 2012-2013:
24 september, 

29 oktober, 
26 november, 

14 januari, 
25 februari 
25 maart, 
22 april, 
27 mei, 
24 juni

Altijd om 20.00 uur onder de Balken!

allen

6 rondvraag
EKO: X
RHI:  heeft de ouder van de email gerustgesteld en met haar gesproken
TWE: X
DSM: X
JGU: X
AKO: X
LAS: volgende vergadering beheer van de t-shirts op de agenda
JGO: X
JTI:  contactformulieren zijn die nu aangepast? JGO geeft aan dat dat 
 zo is
 wil graag openstaande actiepuntenlijst toevoegen aan de notulen.


8 Afsluiting en datum volgende vergadering
JTI sluit de vergadering af en bedankt de aanwezigen.

De volgende vergadering is op: 24 september 2012, 20.00 uur, Onder 
de Balken



NOTULEN MR-vergaderingen schooljaar 2011-2012 Page 3



NOTULEN MR-vergaderingen schooljaar 2011-2012 Page 4


