
  
  

  
AGENDA M.R.-VERGADERING 17-06-2019.  
Aanwezig: Roel Hoomans, Marlijn Kuipers, Mien van der Woude, Esmee Roost, Maarten Smeets, 
Maartje Sak, Huub Compen, Claire Koonings  

Afwezig: Maarten Smeets (afgemeld)  
Notulist: Mien  
  
Locatie: de Schatkist, 19.30 uur  
  
Ter voorbereiding:   

 concept schoolgids 2019-2010  
  
Hein stelt zich voor aan de start van de vergadering  

  

  
1. Gezamenlijke start op de Schatkist (19:30)  

Presentatie schoolontwikkelingsplan (SOP) 2018-2019  
MR Schatkist en MR Boogurt samen  
Claire: Het SOP  samen doorlopen; dit moet nog worden aangescherpt.  
Evaluatie/jaarverslag SOP.   
We gaan de vaardigheden door ontwikkelen; er moeten meer monsters centraal komen staan. 

Opmerking: de groene monsters passen goed bij de kleuters Bij de Schatkist is 
toegevoegd Fonnie Focus en Connie omdat er voor de leerstrategie focus en concentratie nog 
geen monsters bestonden.  

  
Mbt. De meer- en hoogbegaafden is er inmiddels een signaleringsmiddel ingezet. Protocol = opgezet; 

dit heft een doorgaande lijn opgeleverd. Dit protocol moet nog besproken worden in de MR.  
  
Het volgmiddel bij het beredeneerd aanbod bij de kleuters is KIJK.  
  
Gepersonaliseerd leren: bekijken wat de taak van de ouders kan zijn mbt het coachen  
  

2. Opening MR vergadering Boogurt (20:00)  
Doel: Vaststellen van de agenda.  
  

3.Notulen vorige vergadering (20:05)  
Doel: Vaststellen van de notulen.  
- completeren notulen op website (Maartje) -> dit is gebeurd, moet alleen nog even worden 
gecheckt.  

  
4.   Mededelingen SKOZOK, directie / team. (20:10)  
       - oudertevredenheidsonderzoek -> Huub heeft dit doorgestuurd ter info. Hangt als bijlage bij het 
schoolplan. Dit komt twee jaarlijks terug. Als hier nog vragen over zijn: Stel ze ! Huub bekijkt dit nog 
samen met Hein.  
       - studiedagen/middagen  
De studiedag van 10 december wordt verzet naar 6 december.  
  

5.   Extra agendapunt (20:20)  
       - continurooster, reacties + nieuwe datum werkgroep plannen -> nieuwe datum ???  
  

6.   Informatie uit het jaarplan (20:30)  
a. Formatieplan vaststellen  
b. Schoolgids vaststellen  
c. Jaarverslag MR -> Roel en Marlijn pakken dit op  
d. Vergaderdata MR   



  
7.   GMR (20:45) -> afgesproken dat voortaan alle stukken worden doorgestuurd  

  
8.   Rondvraag (20:50)  
Algemene opmerkingen:  
Er zijn dit jaar veel wisselingen van leerkrachten en van groepen.  
Komend jaar wordt Gepersonaliseerd Leren en Leren Leren gecompact. Dit gebeurt Skozokbreed. 
Verder willen we borgen wat er al bereikt is en geen nieuwe punten oppakken.  
Verder wordt er schoolbreed meer groepsoverstijgend gewerkt.  

  
9.   Sluiting (20:55)  
  
  

Vergaderdata MR 2019-2020  
Vergadering 1: maandag 16 september   
Vergadering 2: maandag 18 november   
Vergadering 3: maandag 27 januari   
Vergadering 4: maandag 6 april  
Vergadering 5: maandag 11 mei (alleen formatieverdeling groepen)   
Vergadering 6: maandag 22 juni  

 


