
MR 2019-02 

 

Notulen vergadering 17 januari 2019: 

 

Algemeen: 

-Jimmy is afwezig. 

-We hebben het eerste deel van de vergadering samen met de OR rondom het thema. 

 

1:Notulen vorige vergadering: 

- Schoolreisje hoort bij de OR thuis. 

 

2: Agenda:  

De agenda wordt vastgesteld zoals hij is aangeboden. 

3: Vanuit de directie: 

Schoolplan 2019-2023: 

-scholing gehad (ricky) over koersplan Conexus binnen WMK. 

-speerpunten / visie en missie komende 4 jaar. (1aug 2019). 1 maart volgende bijeenkomst dan wel 4 

thema’s bespreken.  Onder andere missie en visie met het team. Route van de Lankforst is gemaakt 

tijdens een studiedag. Alle leerkrachten hebben hun bagage verspreid over de route die we gaan 

bewandelen. Ook zijn er 5 nieuwe kernwaarden vastgesteld met het team. Deze visie komt zichtbaar 

in de school te hangen voor ouders, kinderen en team. Onder constructie. 

-MR instemmen met nieuwe schoolplan voor nieuwe schooljaar. 

Afwezigheid van Lies in de onderbouw: 

Lies is al langere tijd afwezig. Er zijn gesprekken tussen directie, Lies en onderbouwleerkrachten om 

de continuïteit en kwaliteit te waarborgen. Dit is ook besproken bij het bestuur. 

Groep 5: 

Er komt ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband om de groep te ondersteunen op gebied 

van sociaal/ emotionele ontwikkeling.  

Ontwikkeling verbouwing: 

Twee leerpleinen en 8 leslokalen. Er is contact met Eromes uit Wijchen over de inrichting van de 

pleinen. Hier zit ook een stuk visie en missie bij. 

Het nieuwe leerplein (oude kleutergroepen) wordt het mediaplein (BOS, computers etc.). Het oude 

leerplein is in ontwikkeling. Daar komt een nieuw podium met licht/geluid 

De groepen blijven in hun lokalen werken zoals nu is, maar er zijn ook al mogelijkheden om gebruik 

te maken van de pleinen. 

De onderbouw (1 t/m 3) is verhuisd. Over het algemeen positieve reacties. Ook over het nieuwe 

leerplein en het gebruik hiervan. 

Kion en Abeltje worden ook hierin meegenomen. 

Snappet pilot in groep 6 en 7: 

-In groep 6 en 7 start per 1 februari de pilot met Snappet. In principe voor de vakken rekenen en 

spelling, maar de mogelijkheid om begrijpend lezen, taal en informatieverwerking. 

De resultaten / bevindingen worden in het team geëvalueerd, zodat er een keuze gemaakt kan 

worden voor groep 4 t/m 8 voor volgend schooljaar. 

Formatiegesprek bij Conexus: 

Er kunnen wel 8 groepen gemaakt worden, maar de bezetting zal minder groot zijn dan die we nu 

hebben. Daardoor is er wellicht sprake van vrijwillige / verplichte mobiliteit. 



Er is minder geld om het aantal groepen te bemensen. 

 

5: Rollen MR 

Idee: De klapper van de MR (vanuit de scholing) lijst met bevoegdheden inscannen. 

-Janneke vraagt bij Wesley na waar de klapper is. 

-notuleren (rouleren, uitzondering voorzitter en secretaris) 

 

Notulen: Afspraak binnen 1 week de notulen aanleveren na de vergadering. 

Roulatiesysteem voor de notulen. 

11 maart - Nicole 

7 mei - Maartje 

13 juni – Janneke (Maartje afwezig) 

Agenda: 2 weken van te voren heeft de voorzitter contact met de directie omtrent het maken van de 

agenda. 

Voorzitter: Margot maakt de agenda / Jimmy zit de vergadering voor. 

Secretaris: Marloes (verantwoordelijk voor de stukken, documentatie, communicatie etc.) 

 

Nutsbul: 

-stukje (met foto) van Janneke. Janneke levert dat voor dinsdag 22 januari aan bij Robert. 

- ouderbetrokkenheid samen met OR 

 

Rondvraag: 

X 

 


