
Notulen MR vergadering maandag 18-09-2017 

Aanwezig: Huub Compen; Monique Verhagen; Roel Hoomans, Hanna van der Linden; Esmee 

Roost; Maarten Smeets; Maartje Sak 

Notulant: Maartje 

Locatie: De Boogurt 

 

1. Presentatie SOP, MR Schatkist en MR Boogurt (gezamenlijke start) 

Monique Verhagen geeft korte presentatie over SOP 2017-2018 (schoolontwikkelingsplan). 

Deze presentatie is terug te vinden in de Dropbox in het mapje ‘SOP.’  

Samenvatting SOP september 2017 

Acties/Doelen voor 2017-2018: 

Leren-Leren 

Zelfsturing d.m.v. inzicht in leerstijl en resultaten, kinderen stellen doelen en reflecteren op 

proces en resultaat.  

- Er worden clusterbreed 3 leerstrategieën ingezet; Hoeso, Moni en Plavo. In de 

kleutergroepen ook nog Netti. 

- In groep 1, 3 en 5 wordt gescreend op hoogbegaafdheid m.b.v. DHH (digitaal 

handelingsprotocol hoogbegaafdheid) 

Slimmer organiseren 

- professionalisering van leerkrachten, crossovers en intervisiemomenten, 

gesprekkencyclus 

- doelgericht en handelingsgericht werken 

- leerlijnen en leerdoelen zijn uitgangspunt, er worden groepsplannen gemaakt (per 

groep en per vakgebied) 

Samen ontwikkelen van de leergemeenschap 

- creëren van uitdagenede leeromgeving 

- groeps- en school doorbrekend werken, wordt opgenomen in het BOP, in groep 3 en 

4 nu al bij creatieve vakken 

- werkgroepen; elke leerkracht participeert in ten minste 1 werkgroep, samen doelen 

stellen (BOP) evalueren en bijstellen 

- Methodes; kijken naar mogelijkheden nieuwe taalmethode 



2. Opening 

Esmee opent de vergadering, agenda wordt vastgesteld. Hanna wordt welkom geheten als 

nieuw MR lid en stelt zich zichzelf voor.  

 

3. Notulen vorige vergadering 

- Meubilair; er is geïnventariseerd wat er nodig is en er is iemand van Skozok komen kijken. 

Er staat een test-setje op school. Niet helemaal duidelijk wat er nu gaat gebeuren, vraag 

voor Huub? Indien niet nu, wanneer dan?  

- enquête uitkomst en vervolg; Uitkomst enquête was voornamelijk positief, de 

aandachtspunten zitten verweven in het SOP. 

- protocol dyslexie; in Dropbox geplaatst, doorlezen voor de volgende vergadering en 

bespreken. 

- reglement afspraken BSO/ TSO; documenten die er zijn in de Dropbox geplaatst, 

doornemen voor volgende vergadering en bespreken (nog actueel?) 

 

4. Mededelingen Skozok/directie/team 

Nieuws m.b.t. staking 5 oktober; dit is inmiddels duidelijk gecommuniceerd naar buiten toe 

Verder geen mededelingen vanuit de directie, alles al verteld door Monique tijdens 

presentatie SOP. 

 

5. Informatie uit het jaarplan  

5a. MR 

- Hanna is nieuw in de MR, we zoeken nog een nieuw MR lid voor de lerarengeleding. 

Actiepunt voor Huub.  

- Hanna neemt de rol van secretaris op zich. Maartje informeert Marja Mesman over nieuwe 

secretaris i.v.m. te ontvangen e-mails. Esmee blijft voorzitter, met hulp van Maartje. 

Notuleren blijven we rouleren, zie onderstaand overzicht. 

- Het overzicht van de zittingsduur binnen de MR wordt aangepast en in de Dropbox 

geplaatst. Actiepunt Maartje 



- Roel blijft de PR voor de MR doen in het Boogurtblaaike, alleen als er relevante informatie 

is.  

- Jaarplan wordt doorgenomen, er zijn een aantal wijzigingen. Maartje gaat dit aanpassen en 

in definitieve versie in de Dropbox plaatsen.  

- Vergaderdata zijn besproken. Navragen bij Jeanine of deze op de website staan? Actiepunt 

Roel. 

Vergaderdata, tijd , locatie en notulant: 

18 september 2017 - 19:30 uur - Boogurt (notulen: Maartje) 

6 november 2017 - 19:00 uur - Boogurt (notulen: Hanna) 

19 februari 2018 - 19:00 uur - Boogurt (notulen: Maarten) 

23 april 2018 - 19:00 uur - Boogurt (notulen: Roel) 

11 juni 2018 – 19:30 uur – Schatkist, gezamenlijke start (notulen: nieuw MR lid) 

- Jaarverslag MR is goedgekeurd en vastgesteld, Roel stuurt deze naar Jeanine zodat deze op 

de website wordt geplaatst. 

- Esmee regelt een presentje voor Marjo. 

5.b Schoolplan 2015-2019, al besproken tijdens presentatie SOP 

5.c SOP al besproken tijdens presentatie SOP 

5d. Verantwoording ouderbijdrage 

Navragen bij ouderraad, op agenda MR vergadering van november. 

5e. Formatie 

Nog te vroeg om te evalueren, dit komt terug op de agenda op andere momenten dit 

schooljaar, zie jaarplan MR. 

 

6. Rondvraag 

Esmee wil graag weten wat het beleid is t.o.v. de meldcode huiselijk geweld en 

kindermishandeling. Is hier een protocol voor? Hoe wordt hier mee omgegaan? Vraag voor 

Huub, graag op terugkomen tijdens de volgende vergadering. Monique legt uit dat er 

sowieso een vertrouwenspersoon op school is, op de Boogurt zijn dit Danielle en Yvonne.  

 



Actiepunten: 

Huub 

- Meubilair 

- Op zoek naar nieuw lid MR lerarengeleding 

- Info protocol meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

 

Roel 

- PR boogurtblaaike 

- Jaarverslag mailen naar Jeanine (voor op de website) 

- Navragen Jeanine of vergaderdata op de website staan 

 

Maartje 

- Marja Messman informeren over nieuwe secretaris 

- Overzicht zittingsduur aanpassen en in Dropbox 

- Jaarplan MR aanpassen en in Dropbox 

 

Esmee 

- presentje voor Marjo 

 

 

Voorbereiding volgende MR vergadering: 

- Protocol Dyslexie  

- Afspraken /  reglement BSO en TSO  

- Jaarplan MR  


