
 

Notulen MR-vergadering  

 

Datum:  

Tijd: 

Locatie:  

9 oktober 2017 

19.30 - 21.00 uur 

Directiekamer/IB 

Voorzitter: 

Notulist: 

Aanwezig: 

Sandra Pietersma (Voorzitter) 

Max van den Boogaard  

Sandra Pietersma, Laura Dingshoff, André Lourens, Max van den Boogaard,  

Adriella Lodder (namens OR) 

Afwezig: Sergio Cooman 

 

1. Opening & mededelingen 

Sergio heeft zich afgemeld en Adriella Lodder is aanwezig namens de OR ivm toelichting van de 

Ouderbijdrage. De Ouderbijdrage is goedgekeurd door MR. Sandra geeft aan een werkdocument te 

willen voor leerkrachten, zodat er duidelijk is wat er uitgegeven kan worden per excursie. Adriella 

gaat dit maken. 

 

2. Vaststellen agenda 

Lentekriebels is aangeschaft. Hiermee zal in maart (lente) worden gestart. Maandag na de 

herfstvakantie is het studiedag. Dan zullen de mogelijkheden bekeken worden van Gynzy en 

Snappet. Het voordeel van de digitale methodes is dat je als leerkracht direct de resultaten 

ziet van de leerlingen. 

 

3. Vaststellen notulen vorige vergaderingen 

Marieke (OC) heeft nu de jaarplanning van de MR en aankomende woensdag gaat de OC een 

jaarplanning maken. 

 

4. Statuut/reglement 

Om de taken te verdelen zal voortaan Laura notuleren en Max de secretaris zijn. 

 

5. Jaarverslag MR 2016-2017  

Er is goedkeuring gegeven op het jaarverslag. Max mailt het jaarverslag ook naar Adriella. 



 

6. Nieuwbouw 

Momenteel zijn er geen wijzigingen omtrent de nieuwbouw. De planning verloopt 

vooralsnog voorspoedig. 

 

7. MijnRapportFolio 

MijnRapportFolio is nu nog alleen voor de groepen 5 tot en met 8. In groep 3 wordt er al wel 

begonnen met leerdoelen. De onderdelen zijn per leerjaar en op ieder moment is in te zien 

waar het kind zich bevindt en wat er goed wordt beheerst of wat nog extra aandacht nodig 

heeft. De kindgesprekken blijven aanwezig. Sandra zoekt uit of er in te zien is hoe het kind is 

gestegen tov de vorige keer. 

 

8. Schoolondersteuningsprofiel 

Laura gaat kijken wat het ABC-model is. Dit wordt gemaild en dit kan bij André worden 

ondertekend.  

 

9. Klankbordgroep 

Is er een klankbordgroep nodig? De vorige keer was er ook een klankbord toen er bijbouw 

nodig was. Wellicht is er een klankbordgroep nodig voor de nieuwbouw. Het onderdeel IPC 

zou een punt kunnen zijn. In de nieuwsbrief kan er uitleg gegeven worden aan het thema en 

kan er gevraagd worden voor hulp en ondersteuning. Het kan evt. ook in de Binnenstebuit 

gezet worden. 

 

10. Mededelingen team KC Buitenrijck 
 

- Er zal een vervanger voor Cindy (1-12) nodig zijn en er komt een nieuwe vacature 

voor de nieuwe startgroep. Het doel is om voor 1-11 leerkrachten aan te nemen. Kim 

zal in februari met zwangerschapsverlof gaan. 

- Sandra/Laura zullen kijken of de OR ook in de mededelingen meegenomen kan 

worden.  

- Adriella geeft aan dat ze hoort dat er gepest wordt. Als leden van de OR dit horen 

dan kan de OR de ouders naar de directie sturen als het bij de leerkrachten niet 

doorkomt. Het Pestprotocol staat op website (is tevens goedgekeurd door de MR). 



 
 


