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Notulen vergadering MR SBO de Zonnewijzer; 12 juni 2018 

 

Aanwezig    

P-MR  Inge van Dillen Wiel Engelen 

O-MR Gonnie Dubbeld Babke Schrurs  

Afwezig met kennisgeving  Mayke Verberne   

Afwezig zonder kennisgeving    

Toehoorder    

Directie  Jessica van der Made   

 

1 Opening en vaststellen agenda 

 werktijden 

RIE; alles goedgekeurd, maar bij brand in gang, kan de bovenbouw niet naar buiten 

volgens de BHV-ers. Wij hebben onze zorgen; brandbrief schrijven?  

Klimaatbeheersing; droogte, rie-verslag op nalezen, volgende vergadering 

 Kalender 

 Data 

 Rebecca, wil graag vanaf volgend jaar aansluiten (moeder van Emily)  

 

2 Binnengekomen en verzonden stukken 

  Het protocol onderwijscoöperatie professioneel statuut binnen je organisatie; vanuit 

het lerarenregister wordt dit per 1 augustus een verplicht onderdeel.  

 

Vanaf 20.00 uur met directie 

 

3 Notulen vergadering 25-04-2018 

 Deze worden goedgekeurd. 

 

4 Mededelingen vanuit de directie  

4.1 De studiedagen voor volgend jaar worden toegelicht door Jessica. 

Speerpunt zijn de rots en water trainingen; alle leerkrachten nemen deel aan de 

driedaagse training, teneinde het programma door de hele school te gaan 

implementeren. 

4.2 Jessica geeft uitleg omtrent de bordsessies voor de bouwen; de bouwen koen ook bij 

de andere bordsessies om mee te denken. 

4.3 De namen en ook de inhoud en organisatie voor de werkplekken wijzigen: techniek, 

zorg en welzijn, groen, theater en wereld oriëntatie. Op maandag, dinsdag en 

donderdag duren ze anderhalf uur. Ook het evalueren met de kinderen wordt 

aangepast. 

4.4 Per bouw zal er groepsdoorbrekend gewerkt gaan worden; instructies meer 

handelend maken en passend bij het niveau van de leerlingen. 

Leerkrachten blijven in principe twee jaar bij een groep; veel kinderen vinden het fijn 

dat er een bekende leerkracht meeschuift 
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Per bouw orthopedagoog als aanspreekpunt, lln zijn doorgesproken 

Groepsbinding heeft veel aandacht in de beginperiode van het schooljaar. 

4.5 Spelling is in aanpak aangepast na wat tegenvallende resultaten in januari; we gaan 

verder met staal spelling. Ook voor aanvankelijk lezen stappen we over naar een 

nieuwe methode (VLL Kim). 

 

5 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). 

 

6 Aftreedrooster + verkiezing 

functie naam  MR-lid vanaf  aftredend 

voorzitter  Gonnie Dubbeld  01-08-2017 31-07-2019 

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    

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

 

7 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? 

 

8  Rondvraag 

 Schoolgids; volgend jaar plannen per onderdeel 

Werktijden; ook continurooster met even lange dagen? Meer uren totaal die je kunt 

inzetten als studiemomenten/dagen; ontlasting leerkrachten… 

 

 

 

Data MR-overleg: 

dinsdag 18 september 

dinsdag 20 november 

donderdag 14 februari 

dinsdag 2 april 

dinsdag 21 mei 

dinsdag 11 juni 

HMR: 

27 november 2018: 19.00-20.00 

17 april  2019: 19.00-20.00 

11 juni 2019: 19.00-20.00u 
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Afspraken Afhandeling 

Datum gemaakte afspraak wie planning Gereed 

     

     

     

     

     

 

 

Besluitenlijst Afhandeling 

datum  Instemming Advies 

    

    

Aandachtspunten MR anders dan in de jaarplanning 

opgenomen 

Realisatie afgerond 

Datum gemaakte afspraak   

    

    

 


