
  
Notulen M.R.-VERGADERING 15-04-2019  
Aanwezig: Marlijn Kuipers, Roel Hoomans, Esmee Roost, Maartje Sak, Maarten Smeets, 
Huub Compen, Claire Koonings  
Afwezig: Mien 

Notulist: Marlijn  
Locatie: de Boogurt, 19.30 uur  
  
Op voorhand; concept schoolgids doornemen  
  
1. Opening (19:30)  
Agenda is vastgesteld 

  
2. Notulen vorige vergadering (19:35)  
Notulen vorige vergadering is vastgesteld.  
 
 Actiepunten na vorige vergadering 

 Pestprotocol / Klachtenregeling; Maartje informeert bij contactpersonen  
Britt Slenders is anti-pestcoördinator op De Boogurt. Komend schooljaar zal dit meer bekendheid 
gaan krijgen bij ouders, kinderen en leerkrachten.  
Er zijn dit schooljaar nauwelijks klachten gekomen. De klachten die er zijn geweest, zijn naar alle 
tevredenheid opgelost. Dit zal jaarlijks terugkomen tijdens de eerste of tweede vergadering van de 
MR. 

 Navraag Ouderraad  
Maarten heeft navraag gedaan en er zijn geen bijzonderheden. 

 Zorgplan? Navraag bij Monique  
Het zorgplan krijgt de naam “ondersteuningsplan”. Het huidige schooljaar valt nog in het plan dat 
opgesteld is voor 2015 tot en met 2019. De GMR is er om dit plan goed te keuren en de MR ziet 
het plan enkel in. Dit blijft jaarlijks op de jaarplanning van de MR staan.  
 
 Actiepunten: 

 Completeren van notulen op website door Maartje  

 

3. Mededelingen SKOZOK, directie / team. (19:40)  
 
Oudertevredenheidsonderzoek  
Dit is nog niet bekeken en wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering. 
 
Evaluatie citotoets en eventuele vervolg stappen 
De resultaten van het huidige schooljaar zijn beknopt besproken. Directie heeft toegezegd onderling te 
overleggen hoe ze dit in de toekomst binnen de MR willen communiceren.  
 
Formatie, evaluatie en concept (n.a.v. tel datum 1 oktober), eventueel extra formatie 
vergadering inplannen  
Wordt verplaatst naar maandag 13 mei om 19.30u. 
 
Zijn er nog vorderingen n.a.v. de staking van 15 maart?  
Geen nieuwe vorderingen. Er is momenteel geen vervanging. Het is ons uitgangspunt om de kinderen 
niet naar huis te sturen en de vervangingsproblemen zoveel mogelijk intern op te lossen. Het Bravo 
College helpt ons waar ze kunnen. Soms worden er docenten van het Bravo College ingezet om 
vervangingen in te vullen.  
 
Vorderingen nieuwe directeur  
Ondertussen is het bekend dat Hein Lepelaars per 1 augustus directeur wordt van cluster 14 
(Schatkist en Boogurt). Huub zal tijdens de Boogurtdag op 4 juli a.s. afscheid nemen van kinderen en 
ouders.  
 
 
 



Continu rooster, hoe verder?  
Na de meivakantie wordt er een brief gedeeld met de teamleden. In deze brief zal het nieuwe rooster 
staan, met daarbij informatie over het ingaan van het nieuwe rooster. Dit zal namelijk pas in schooljaar 
2020-2021 zijn. Hiermee zorgen we ervoor dat e.e.a. zo goed mogelijk geregeld kan worden. 

  
  
4. Informatie uit het jaarplan (20:40)  
Onderwijstijd, bespreken (vaststellen)  
Overblijfregeling BSO / TSO  
Overblijven gebeurt momenteel zoveel mogelijk in de eigen klassen. Doordat de kinderen op verdeeld 
over verschillende klassen zitten, zorgt dit voor meer rust in de school. Dit wordt als prettig ervaren. 
 
Concept schoolgids bespreken  
Het schoolplan is heel kort besproken, maar dit is nog niet volledig. Een concept van de schoolgids 
wordt later bekeken. 
  
  
5.   informatie uit de GMR (21:00)  
  
6.   Rondvraag (21:10)  
  
7.   Sluiting (21:20)  
  
  
De vergaderdata voor de MR:  
- Maandag 13 mei 2019, locatie de Boogurt, 19.30u (extra) 
- Maandag 17 juni 2019, locatie de Schatkist, 19.30 uur – gezamenlijk  
  
Notulen:  
- Maandag 17 juni 2019, Mien  

 


