
 
 
 
AGENDA M.R.-VERGADERING 06-11-2017. 
Aanwezig: Roel Hoomans, Esmee Roost, Maarten Smeets, 
Maartje Sak,  Hanna van der Linden, Marlijn Kuipers, Huub 
Compen 

Afwezig: / 
Notulist: Hanna 
Locatie: de Schatkist  
   

 
 

1. Opening (19:00) 
 Doel: Vaststellen van de agenda. 
Marlijn: van harte welkom! Fijn dat je de in de MR komt namens het team. 
 
Communicatie informatieavond > graag iets eerder zodat er mogelijkheid is voor eventuele 

een andere oplossing.  In vervolg kan de communicatie beter. Daarnaast rol MR 
ouderavond  > instemmingsrecht 

Toelichting Huub: 2 avonden voor ouders op jaarbasis. Opkomst vaak niet heel veel daarom 
samen met de 2 scholen meerwaarde.  

 Centrum voor Jeugd en gezin > informatieavond in voorjaar voor beide scholen op de 
Boogurt. 

Continurooster > klopt het dat Schatkist dit gaat verkennen? Beide TSO’s geven signalen af 
om dit te verkennen. Huub: Wil je verkennen of het komend schooljaar al in kan gaan 
dan  …eerst verkennen richting 2018-2019 Esmee en Maartje nemen contact op met MR 
van De Schatkist. 

 

2.  Notulen vorige vergadering (19:05) 
Doel: Vaststellen van de notulen. 

 - protocol dyslexie, verzetten naar februari > staan in Drop box 
 - reglement / afspraken TSO/BSO, verzetten naar februari 

- actiepunten doornemen 
Meubilair: aanschaf in 2 fase > bovenbouw mei 2018, gr 1-4 mei 2019. Binnen Skozok een 

aantal keuze m.b.t. leverancier i.v.m. bv doorschuiven andere scholen binnen de 
organisatie bij krimp / groei. 

Protocol meldcode huishoudelijk geweld en reglement > centrum Jeugd en gezin. 
Roel: check vergaderdata, jaarverslag en laatste notulen. Notulen naar drop box en naar 

Jeanine 
GMR: teamgeleding bekijkt relevantie voor MR. Teamleden geven punten aan Esmee/ 

Maartje door. Hanna neemt initiatief. 
Marjo heeft presentje ontvangen van MR 
 

 
3.   Mededelingen SKOZOK, directie / team. (19:15) 
       Doel: informeren 
Huub: heel tevreden over voortgang en reilen en zeilen op beide scholen en de lopende 
ontwikkelingen. 
 
 

4.   Informatie uit het jaarplan (19:25) 
a. Formatie; evaluatie, eventuele knelpunten in de formatie.  
In bouw terugkoppeling geweest: in grote lijnen iedereen tevreden, kleine bevindingen 
onderling prima kunnen oplossen/aanpassen. Zo nog twee keer evaluatie en in april 
advies voor formatie komende schooljaar. Formatie: 1-10 teldatum: volop mee aan de 
slag, komt volgende keer terug 



b. Concept begroting eind november waarschijnlijk binnen > Huub geeft deze door 
als hij binnen is. Komt op agenda februari 

c. Communicatie achterban tso, ouderraad, Hummelhonk e.d. Maarten polst of er 
behoefte is aan contact 

d. Zorgplan, ondersteuningsplan Binnen Skozok 1 plan voor aantal jaren. GMR 
ondersteuningsplan terugkerend stuk. Voor MR >  MR kan GMR input geven 

e. Klachtenregeling Daniëlle en Yvonne zijn namens team vertrouwenspersoon. 
Jaarlijks vaststellen en hoeveel meldingen > Maartje vraagt dit na bij Daniëlle 

f. Schooljaarverslag > Huub vraagt binnen Skozok na of OR andere scholen dit 
toesturen naar inspectie.MR keurt het verslag goed. 

Maarten: wat levert bij elkaar kijken op > Roel geeft uitleg bv hoe gaat het met je groep, 
hoe organiseer je, werken met Snappet, gepersonaliseerd leren, mag ook bij andere 
school > kijken met een vooraf gesteld doel, feedback geven en in gesprek over 
onderwijs met elkaar 

 
6.   Rondvraag (19.40) 
- geen vragen 

 
7.   Sluiting (19:45) 
 
* vergaderdata MR  

- 6 november 2017 (19.00 uur schatkist) 
- 19 februari 2018 (19.00 uur de Boogurt) 
- 23 april 2018 (19.00 uur de Boogurt) 
- 11 juni 2018 (19.30 uur gezamenlijk schatkist) 

 
* Notulisten: 
Hanna, Maarten, Roel, Marlijn 


