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Notulen MR vergadering  1 oktober 2018 
Notulist: Chris 
Tijd: 14:30-16:00 uur 

 Onderwerp: Opmerkingen: Open
baar: 

1 Notulen vorige 
vergadering 

Na de kerstvakantie kick-off van het JOGG 
project. Koen zoekt iemand die het 
mascottepak wil dragen.   
Notulen goedgekeurd.  

 

2 Mededelingen / 
ingebrachte stukken:  
 

Directie (Brigitta): 
Luizenprotocol: Aangepast. Belangrijkste 
aanvulling: De leerkracht neemt contact op 
met de ouders. Map komt in het kopieerhok.  
PR: Stukje geschreven door Koen hiervoor 
gebruiken. Foto’s is lastig te regelen (AVG 
wet). Koen past het stukje nog aan en stuurt 
het naar Brigitta (BSO,  naschools aanbod 
toevoegen). Acties: Stukje van Koen 
verspreiden naar adressen op de perslijst in 
okt/nov, in jan/febr een advertentie plaatsen 
voor de open dag en indien mogelijk een 
filmpje gemaakt door de leerlingen plaatsen 
op o.a. facebook. Mary zal regelen dat de 
folders worden verspreid.  
 
MR (Allen): 
Dorpshuis promotie: Flyer (eerste opzet) is af. 
De flyer wordt nog aangepast en Koen zal 
deze sturen naar de MR-leden.  
Playing for success (stand van zaken): Loopt, 
in januari gaan de eerste kinderen van onze 
school deelnemen. Communicatie (PfS of 
school) loopt nog niet helemaal.  

 

3 Vinckhuysenonderwijs Ervaring eerste weken: positief en uitdagend. 
4/5 is nog wel even wennen voor de 
leerkrachten. Het voelt alsof de leerkrachten 
weinig voor de klas staan. De weektaak 
moeten we in de gaten houden, zodat ze het 
werk kunnen overzien.  

 

4 Evaluatie 
jaarvergadering 

Jaarvergadering is prima verlopen.  
Tussentijdse schoolverlaters: Hier kunnen we 
als school aan ouders niet veel over kwijt 
vanwege privacy redenen. Ouders zijn om 
persoonlijke beweegredenen vertrokken en 
daarover zijn ze in gesprek geweest met 
school.  

 

5 Jaaragenda Vastgesteld.   
6 School ontwikkelplan Evaluatie en goedkeuring nieuwe jaar: 8 

oktober afronding KPC (begeleiding van de 
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leerkrachten bij de schoolontwikkelingen). 
De rapporten en rapportgesprekken zullen 
dit jaar aangepast worden. Ook volgt er nog 
een training voor de leerkrachten voor de 
nieuwe Taal Actief 4 methode.  

10 Rondvraag en sluiting Geen vragen.   
 
 


