
Notulen MR vergadering maandag 19-06-2017 

Aanwezig: Esmee Roost; Maartje Sak; Maarten Smeets; Monique Verhagen; Huub Compen; 

Marjo Cox, Roel Hoomans 

Notulant: Maartje 

Locatie: De Schatkist 

 

 

Presentatie SOP, MR schatkist en MR Boogurt 

Monique Verhagen geeft uitleg over de stand van zaken wat betreft het SOP 

(schoolontwikkelingsplan). Deze presentatie is terug te vinden in de Dropbox in het mapje 

‘SOP.’  

Samenvatting SOP juni 2017 

1. Gepersonaliseerd leren / werken op basis van leerlijnen > traject gepersonaliseerd leren 

+ snappet, beide als positief ervaren, maar te kort, worden volgend jaar doorgetrokken, ICT 

als hulpmiddel, focus op kinderen, persoonlijke leerdoelen/leerlijnen. 

2. Studiemiddagen > verdiepen in verschillende leerstrategieën en de website. Volgend jaar 

meer in praktijk brengen 

3. Communicatie (binnen team + naar buiten) 

Focuspunten Boogurt 

- Ik ben tijdens vergaderingen gericht op een vlot en zakelijk verloop 

- Ik blijf steeds goed bij het onderwerp 

- Ik kan goed feedback geven 

- Ik vraag feedback 

4. Leren van en met elkaar / positieve leerhouding  

> werken in werkgroepen, meer betrokkenheid in schoolontwikkeling, als heel positief 

ervaren > wordt volgend jaar vervolgd 

> cross-overs, samen leren van en met elkaar > wordt volgend jaar ook vervolg, maar de 

vraag is hoe? 

5. ICT 

- Junior Einstein > schoolbreed, vanaf groep 3 



- Snappet  

- Chroomebooks 

- Beebots > experiment in groep 2, nadeel ze gaan snel kapot 

Opmerking Huub; Prowise wil iets terug doen voor scholen in Cranendonck, elke school 

heeft 3000 euro te besteden aan ICT / programmeren, de Boogurt schaft hiervoor nieuwe 

Choomebooks aan. 

 

1. Opening 

Esmee opent de vergadering. 

 

2. Notulen vorige vergadering 

- Notulen worden goedgekeurd. 

- Jaarplan MR is aangepast en in Dropbox geplaatst 

- Bijwonen OR vergadering op 13 april door Maarten en Maartje is als positief ervaren, elk 

jaar terug laten komen.  

- Meubilair, Huub is in gesprek met Skozok, vooral nodig in de onderbouw > wordt vervolgd 

> Actiepunt Huub 

 

3. Mededelingen Skozok/directie/team 

1. Meerjarenplan 2015-2019 

Dit plan wordt niet geactualiseerd, SOP (schoolontwikkelingsplan) is hiervan de vervanger, 

SOP wordt twee keer per jaar geactualiseerd en hiermee wordt gewerkt.  

2. Formatie, vacature en aanname beleid 

Esmee vraagt zich af hoe het vacature en aanname beleid in z’n werk gaat? Huub legt uit dat 

dit in eerste instantie via Skozok gaat.  Eerste selectie kandidaten wordt door Skozok 

aangedragen, deze mensen moeten eerst aangenomen worden. 

3. Nieuwe medewerkers schooljaar 2017-2018: 

- Mien van der Woude, groep 3  



- Kristel de Lepper, groep 3 / 5 (dinsdag, woensdag en donderdag) 

- Marjan Dalhuijsen, groep 6 / 7 / 8 (donderdag en vrijdag) 

Opmerking; naam van Mien stond al in het formatie plaatje wat ook gecommuniceerd is 

naar de ouders toe, maar ouders kennen Mien niet? Voorstellen in het Boogurt Blaaike, 

evenals de andere nieuwe leerkrachten > actiepunt Huub 

4. Medewerkers tevredenheidonderzoek + Enquête Skozok 

De uitkomsten van deze vragenlijsten worden door Huub gepresenteerd aan de hand van de 

Waardenkaart (zie Dropbox). 

1. Leerlingen aantal: is vrij constant 

2. Middentoets 2017 (citotoets januari): goed, alleen attentie voor groep 4, volgend jaar 

in groep 5 meer formatie 

3. Tevredenheid personeel: Leiderschap +methode onafhankelijkheid verdienen 

aandacht > toevoegen aan SOP volgend schooljaar / POP scoort bovengemiddeld 

4. Skozapp: gemiddeld gebruik 

5. Eindtoets groep 8: 535,6 = netjes, boven de ondergrens 

6. Tevredenheid leerlingen + ouders, heel goed! 

7. Ziekteverzuim personeel: minder dan gemiddeld, dus heel tevreden, onduidelijkheid 

over meldingsfrequentie? 

8. Gesprekscyclus: oke 

Opmerking van Roel over de Skozok enquête, Hij heeft oa gehoord dat er ouders 

opmerkingen zouden hebben gemaakt over de nieuwe lay-out van het Boogurt Blaaike. Deze 

wordt sowieso slechter gelezen dan voorheen, hierdoor moeten leerkrachten veel 

informatie extra per email nasturen omdat ouders anders niet op de hoogte zijn.  

Esmee vraagt zich af wat er verder wordt gedaan met de uitkomst van de enquête? Worden 

er verder nog dingen uitgehaald? En wat gebeurd er met de uitkomst van deze enquête? 

Huub gaat dit uitzoeken > actiepunt Huub 

 

4. Informatie uit het jaarplan  

a. BSO / TSO reglement > er zijn afspraken met  Klikkelstein over de voor- en naschoolse 

opvang / reglement van TSO opvragen bij TSO en in Dropbox plaatsen > actiepunt Maartje 

b. Formatieplaatje > is definitief vastgesteld 

c. Schoolgids > Esmee heeft deze helemaal doorgenomen (waarvoor dank!), opmerkingen 

worden besproken en Esmee geeft deze door aan Jeanine om aan te passen en daarna mag 

deze worden goed gekeurd. 



Vraag Esmee; protocol Dyslexie, waar kunnen we dit terugvinden? Op intranet? Huub kijkt 

dit na en stuurt deze door naar de MR > actiepunt Huub 

d. leerkrachtengeleding MR > Marjo gaat, zoals eerder aangegeven, stoppen met de MR. 

Jammer, we gaan haar missen! Thea heeft vorige keer al afscheid genomen, Esmee laat een 

bloemetje bezorgen bij Thea om haar te bedanken. Hannah wordt ons eerste nieuwe MR lid, 

we moeten nog op zoek naar een laatste MR lid, Roel en Marjo gaan hier achteraan. > 

actiepunt Roel en Marjo  

Er moet volgend jaar een nieuwe secretaris komen uit de lerarengeleding. Esmee blijft 

voorzitter, met hulp van Maartje  

e. jaarverslag MR > actiepunt Roel en Marjo 

f. datums vaststellen MR vergaderingen volgend schooljaar > Roel heeft dit al gedaan, de 

datums zijn als volgt: 

- Maandag 18 september 2017, 19.00 uur  

- Maandag 6 november 2017, 19.00 uur  

- Maandag 19 februari 2018, 19.00 uur  

- Maandag 23 april 2018 ,19.00 uur  

- Maandag 11 juni 2018, 19.00 uur  

 

5. Informatie vanuit de GMR 

Informatie vanuit de GMR werd altijd naar Thea gestuurd, wie gaat dit nu doen? Taak voor 

de nieuwe secretaris, wie wordt dit in het volgend schooljaar? (Email) adreswijziging sturen 

naar Marja Mesman zodra bekend is wie dit wordt. > actiepunt volgende vergadering 

 

6. Rondvraag / reacties op vergadering 

Geen vragen en/of opmerkingen 

 

Actiepunten: 

Huub 

- Nieuw meubilair 



- Nieuwe leerkrachten voorstellen in Boogurt Blaaike 

- Uitkomst ouder enquête Skozok. Wat is hier uit gekomen? Wat wordt er verder mee 

gedaan? 

- Protocol Dyslexie opzoeken en doorsturen naar MR 

Roel en Marjo 

- onder leerkrachten informeren wie er bij de MR wil 

- Wie wil volgend jaar 

- jaarverslag MR maken 

Maartje 

- reglement en afspraken TSO / BSO opvragen en in Dropbox plaatsen 


