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Notulen vergadering MR SBO de Zonnewijzer; 30 januari 2018 

 

Aanwezig    

P-MR Mayke Verberne Inge van Dillen Wiel Engelen 

O-MR Gonnie Dubbeld Babke Schrurs  

Afwezig met kennisgeving     

Afwezig zonder kennisgeving Nancy Ornek   

Toehoorder    

Directie  Jessica van der Made   

 

1 Opening en vaststellen agenda 

   

2 Binnengekomen en verzonden stukken 

 Mail Jessica 11 januari 2018  

 Het protocol onderwijscoöperatie professioneel statuut binnen je organisatie; vanuit 

het lerarenregister wordt dit per 1 augustus een verplicht onderdeel. Gonnie zoekt 

uit hoe dit zit. 

 

3 Nog te bespreken zaken  

 HMR (gezamenlijk overleg met de MR-en van Haagstraatplein) 

Inge en Wiel zijn hierbij aanwezig geweest. Er is gesproken over ouderparticipatie; 

hoe gebeurt dit op de diverse scholen; wat kunnen we van elkaar leren, hoe kunnen 

we samen vorm geven aan meer ouderbetrokkenheid. Dit geldt zowel voor de MR als 

de betrokkenheid in de breedste zin van het woord. Er zijn nog geen concrete 

afspraken gemaakt. Wel is er gedacht om met drie scholen workshops te verzorgen; 

hoe leert een kind lezen; hoe kun je goed voorlezen; drugs; mediawijsheid. 

 

Vanaf 20.30 uur met directie 

 

4 Notulen vergadering 14-11-2017 

 Deze worden goedgekeurd. 

 

5 Mededelingen vanuit de directie  

5.1 Gesprek met de inspecteur; dit was goed voorbereid, het was een ontspannen 

gesprek, goede kaders, we konden goed aangeven waar we naar toe wilden, 

er is nu ook het gevoel dat er meer vanuit vertrouwen gebouwd wordt. 

5.2 Protocol fysiek ingrijpen 

 Hier is wel over gesproken maar er moet nog een keer kritisch naar gekeken worden. 

5.3 aanname beleid  

Dit is reeds eerder besproken en goedgekeurd. Het ligt in de bedoeling om tijdens 

studiedagen, leerkrachtvaardigheden hieraan koppelen (personeelsbeleid). Eigenlijk 

willen we alleen masters. Op termijn kunnen leerkrachten eventueel uitrollen naar 

Skozokscholen om daar (expertise) te brengen. 
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5.4  Groep 8 

Er is een verdeling gemaakt in twee subgroepen. Lothar komt uiterlijk vanaf 1 maart 

fulltime. Hij wordt voor drie dagen toegevoegd aan groep 8. Dit betekent dat Lilly 

deze drie dagen groep 4 gaat doen. Donderdag en vrijdag is Lothar daar. 

De school qua structuur/rust/stabiliteit steviger maken. 

Soms moet er met meer personen naar dezelfde groepen gekeken worden 

 

6 Doel van de MR; speerpunten schooljaar 2017-2018  

Ouderbetrokkenheid; ook met de gezamenlijke MR-en (HMR) is dit ter tafel gekomen.  

We zouden mogelijk samen workshops kunnen organiseren, Haagstraat-breed (zie 

punt 3). 

 

7 Jaarverslag MR 

Dit wordt goedgekeurd. 

 

8 Aftreedrooster + verkiezing 

functie naam  MR-lid vanaf  aftredend 

voorzitter  Gonnie Dubbeld  01-08-2015  31-07-2017 

penningmeester (wnd) Gonnie Dubbeld    

agenda en post Mayke Verberne  01-08-2017 31-07-2019 

notulen/secretaris Wiel Engelen  01-08-2017 31-07-2019 

lid ouders Babke Schrurs  01-08-2016  31-07-2018 

lid ouders Nancy Ornek 01-08-2017 31-07-2019 

lid team Inge van Dillen 01-08-2017 31-07-2019 

Er waren geen andere kandidaten voor Mayke en Wiel. Aangezien zij aftredend en 

herkiesbaar waren, blijven ze zitting houden. 

 

9 Wat er verder ter tafel komt  

Aandachtpunten voor onze school; wat komt er op de app, wat in de nieuwsbrief. 

Wat is het protocol omtrent 06-nummers? 

 

10  Rondvraag 

 

 

Data MR-overleg: 

13 maart 

25 april 

12 juni 

 

 
Afspraken Afhandeling 

Datum gemaakte afspraak wie planning Gereed 

14-11-2017 begroting mr  13-03-2018  

14-11-2017 P-MR verkiezingen Jessica/Wiel 9-12-2017 30-12-2018 

30-01-2018 protocol onderwijscoöperatie 

professioneel statuut 

Gonnie 13-03-2018  

30-01-2018 protocol fysiek ingrijpen allen 13-03-2018  
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Besluitenlijst Afhandeling 

datum  Instemming Advies 

    

    

 

Aandachtspunten MR anders dan in de jaarplanning 

opgenomen 

Realisatie afgerond 

Datum gemaakte afspraak   

    

    

 

 


