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1. Opening en vaststellen van de agenda 
 

2. Ingekomen / uitgegaan 
Uitnodiging vergadering GMR. We spreken af dat Teun deze agenda’s voortaan 
doorstuurt naar Maj-Britt en dat zij bepaalt of we er iets uit van meenemen naar onze 
eigen vergaderingen. 

 
3. Verslag vergadering 14-06-2015 en actiepunten 

 
4. Mededelingen: directie, team, ouders, oudervereniging, GMR/SKOZOK  

Vanuit ouders:  
Er blijven problemen en onveilige verkeerssitiaties rondom school. We willen hierover 
graag eens brainstromen met de verkeerscommissie. Valerie nodigt Cindy uit om de 
volgende vergadering aanwezig te zijn. 

  
Het idee wordt ook geopperd om samen met de oudervereniging een informatieavond 
te beleggen, gekoppeld aan de jaarvergadering van de OV. We zouden hier graag over 
meedenken / bespreken met Cindy. 
 
Vanuit team: 
We bespreken kort de informatieavond na. Deze werd als positief ervaren. De visie 
van de school werd duidelijk gemaakt.  
 
Op 12 november hebben we een workshopavond op school. Als MR willen we graag 
ons bord in de aula voor deze tijd weer up-to-date hebben, zodat voor iedereen 
duidelijk is wie we zijn en waar we voor staan. Maj-Britt en Rianne zorgen hiervoor. 
We krijgen van de ouders de tip mee om in de uitnodiging hiervoor duidelijke 
voorbeelden te geven zodat de ouders zich ook echt aangesproken voelen om te 
komen.  
 
Op 6 oktober komt de inspectie op bezoek. We verwachten hiervoor geen problemen. 



 
Er is formatieuitbreiding gekomen voor bij de  kleuters: per 1 oktober vrijdags 1 
persoon erbij. De sollicitatieprocedure loopt. 
 
 

5. Speerpunten 2015-2016, wat willen we aanpakken/bereiken? 
 Verkeer 
 Pauzehap 
 Omgaan met pestgedrag (workshopavond?) 
 Kaders uitzetten voor buitenschoolse activiteiten/schoolreisjes 

 
 

6. Overzicht gespreksonderwerpen 
 
Datum Gespreksonderwerpen 
Donderdag 19 november 20.00 uur Evalueren pauzehap, Verkeersveiligheid, 

Jaarverslag (IB), ARBO (IB), 
inspectiebezoek 

Dinsdag 12 januari 20.00 uur Passend onderwijs, voorwerk voor 
begroting, samenwerking partners 
kindcentrum (AB) 

Donderdag 18 februari 20.00 uur Definitieve begroting (AB), samenwerking 
GMR, kaders uitzetten voor 
schoolreisjes/buitenschoolse activiteiten 

Dinsdag 22 maart 20.00 uur Cooperatief leren, leren leren van 
kinderen, jaarrekening en begroting 
overblijf (IB-OG) 

Dinsdag 24 mei 20.00 uur Formatieplan (IB-PG), vakantierooster 
(AB), verkiezingen (IB) 

Donderdag 16 juni 20.00 uur Groepsverdeling, schoolontwikkelingsplan 
Donderdag 7 juli 20.00 uur Schoolontwikkelingsplan (IB), schoolgids 

(IB) 
 
IB = instemmingsbevoegdheid 
AB = adviesbevoegdheid 
OG = oudergeleding 
PG = personeelsgeleding 

 
7. Pauzehap 

De opgestelde brief van de pauzehap wordt nogmaals bekeken en goedgekeurd. Deze 
zal door zowel Cindy (oudervereniging), Christ (directie) en Joerie (MR) getekend 
worden en worden meegegeven aan de kinderen. Dit nieuwe stuk beleid gaat in per 1 
november.  

 
8. Rondvraag en afsluiting 



 

Actiepunten: 
 
29-9-2015: Verslagen van GMR stuurt Teun door naar Maj-Britt. Zij scant ze of er iets uit 
meegenomen moet worden naar onze eigen vergaderingen. 
 
29-9-2015: Valerie nodigt verkeerscommissie (Cindy) uit om de volgende vergadering 
aanwezig te zijn. 
 
29-9-2015: Ieder stuurt digitaal een pasfoto naar Maj-Britt/Rianne. Zij zorgen ervoor dat het 
MR-bord in de aula weer kloppend is voor 12 november; workshopavond. 
 
3-6-2015: Er is een start gemaakt met het ontwikkelen van een folder van het kindcentrum. 
Christ houdt ons op de hoogte. 
 

 


