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Notulen vergadering MR SBO de Zonnewijzer; 18 september 2018 

 

Aanwezig    

P-MR Mayke Verberne Inge van Dillen Wiel Engelen 

O-MR  Babke Schrurs Rebecca Theunissen 

Afwezig met kennisgeving     

Afwezig zonder kennisgeving Gonnie Dubbeld   

Toehoorder    

Directie  Jessica van der Made   

 

1 Opening en vaststellen agenda 

 De GMR-agenda staat vol met veel evaluatie-onderdelen. In maart (19e) worden de 

onderwijs opbrengsten besproken, passend onderwijs op 23 mei. 

RIE; onderdeel 2.1.12.0 voelt voor velen niet als opgelost. Er is ruimte in de formatie 

om dit onderling af te stemmen, waardoor het voorlopig als opgelost is beoordeeld. 

Brandveiligheid; Jessica heeft aangedrongen op een onderzoek. Volgens brandweer 

voldoet alles aan de wettelijke voorschriften. Toch is er een beklemmend gevoel 

omdat leerlingen dan langs de mogelijke brandhaard moeten, als er een brand zou 

uitbreken bij de keuken van de bovenbouw. Daarom het verzoek aan de mr een brief 

op te stellen omtrent de zorgen betreffende de brandveiligheid in de bovenbouw. 

Babke probeert een opzetje te maken. (Inge kijkt dit na, voordat het naar Jessica 

gaat.) 

 

2 Binnengekomen en verzonden stukken 

 RI&E en GMR  

Nog bespreken jaarkalender (naar Pmr en Margo) 

Rebecca toevoegen mail 

Tips met betrekking tot de nieuwsbrief; gebruiksvriendelijker/leesvriendelijker. 

 

 

Vanaf 20.00 uur met directie 

 

3 Notulen vergadering 12-06-2018 

 Deze worden goedgekeurd. 

 

4 Mededelingen vanuit de directie  

Jessica stuurt info over schooltijden; mogelijk ook denken aan een continurooster. 

 De groene speelplaats; hier is vorig jaar mee gestart om te komen tot een plan. Het 

komt nu terug naar de mr. Er is een werkgroep schoolplein. Rebecca wil de eerste 

bijeenkomst bezoeken.  

 Laurentz is momenteel beschikbaar voor de organisatie, niet meer vast verbonden 

aan onze school. Wel blijft hij voorlopig beschikbaar voor leerkrachtondersteuning. 



Notulen MR SBO De Zonnewijzer 2018-09-18.docx18   -2- 

 Rots en water; de drie studiedagen aan het begin van het schooljaar zijn alle 

leerkrachten geschoold tot rots en water trainer binnen Skozok. 

We willen dit schooljaar wederom een opendeuravond organiseren; 

ouderbetrokkenheid vergroten. 

Nadenken over workshops die we op school willen organiseren om zo ook meer 

ouders de school in te krijgen. 

 

5 Doel van de MR; speerpunten schooljaar 2018-2019 

Dit blijft vooral de ouderbetrokkenheid.  

Middenbouw heeft nu ook klassenouders, mede via een groepsapp (kan ook via de 

verzendlijst). Is dit ook al bij de OR? 

De schoolgids gaan we in gedeeltes bespreken; vooral letten op eenvoudige taal, 

leesbaarheid. 

Speelplaats; het project de groene speelplaats. 

Schooltijden; verkennen of een continurooster haalbaar/wenselijk is. 

 

6  Rondvraag 

  

7 Sluiting 

Alle aanwezigen worden bedankt voor hun inbreng. 

De vergadering wordt gesloten. 

 

Data MR-overleg: 

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   

    

    

 


