
MR vergadering 29-10-2019. 

Afwezig : L. leerkracht. 

Schoolzelfevaluatie 

De IB’er geeft uitleg over de schoolzelfevaluatie. We zien dat we bij bepaalde vakken beneden het 

landelijk gemiddelde scoren. Reden hiervoor kan zijn dat we meer anderstalige kinderen op onze 

school krijgen. We hebben op deze onderdelen acties gezet. Er komt onder andere een nieuwe 

rekenmethode. Dirk kan ons hierbij helpen. 

Misschien bij andere scholen informeren die hetzelfde hebben ervaren. 

Staking. 

Op 6 november is er een lerarenstaking en de Hobbitstee doet mee.  

Begroting (zie bijlage). 

 Er zijn nog wat punten die nog bijgewerkt moeten worden. De directeur overlegt hierover met C. en 

stuurt dan de begroting aan de MR toe.  

Peuterspeelzaal. 

Per 1 januari komt de peuterspeelzaal in het BSO lokaal op onze school. Er is dan makkelijker contact 

mogelijk. 

Sint. 

Groep 5 gaat op school een surprise maken. Kinderen die dit begrip niet kennen maken er zo kennis 

mee. De kinderen krijgen dit jaar in groep 5 geen geld, maar er wordt door school een cadeautje 

aangeschaft. 

Passend onderwijs. 

De directeur geeft volgende vergadering uitleg over Passend Onderwijs. Dit n.a.v. een brief die de 

voorzitter hierover heeft ontvangen. 

Notulen. 

De notulen van de vorige vergadering op 19-08-2019 zijn goedgekeurd. 

Informatie avond. 

Positief ervaren. Vraag en aanbod van hulp ouders misschien meer centreren. 

Jaarverslag. 

Er is al een concept. De voorzitter vult dit aan en voegt de begroting toe. L. overlegt met de directeur 

waar we dit publiceren. 

Nieuwe MR leden 



Via de informatie avond hebben 2 ouders zich opgegeven voor de MR. De voorzitter neemt contact 

op met beide ouders en bekijkt of een van hen een niet stemmend lid zou willen worden. 

Ouderbetrokkenheid 

Hoe kunnen we meer ouders bij school betrekken? 

Hoe kunnen we de ouders die zich hebben opgegeven aan ons binden en goed inzetten. 

Hoe kan de MR hierbij helpen? 

Waar kunnen mensen terecht die willen helpen? 

 

 

 

 


