
 

Notulen MR vergadering    

Datum: 11-02-2020 

Aanwezig: Maikel – Suzanne – Lynn – Marieke – Marja – Kitty – Sandra  

Afmeldingen:   

Toehoorders: Monique v/d Broek – Gabie Klein – Iris Vugts – Mariëlle Noukens – Miranda van Eeten – Bas van Hattum  

Ruimte Voorbereiding Voorzitter Tijdbewaker Verslaglegging 

PIT  Maikel/Suzanne/Lynn Suzanne Lynn Lynn 

Onderwerp 

Doel 

Besluiten Acties Tijd Eigenaar Communicatie 

19.00 uur Openbaar gedeelte: Trendanalyse Cito M – toetsen 

Doel: We bespreken de resultaten van de M – toetsen.  

      

19:30 uur Opening (Suzanne) 

- Notulen 14-1 

- Mededelingen (Maikel) (MR cursus – resultaten Kanvas – 4e kleutergroep)  

- Mededelingen GMR  

      

19.40 uur Strategisch beleidsplan (Maikel) 

Doel: De MR wordt geïnformeerd over het proces rondom het schoolplan – strategisch beleidsplan en er wordt input opgehaald bij de MR 

voor de volgende sessie.  

  Dinsdag 3 maart avond 

strategisch beleidsplan. 

Aanwezig: Kitty – Suzanne – 
Marja – Marieke – Lynn.  

Dit onderwerp komt op de 

volgende vergadering weer 

terug.  

   

20.00 uur Evaluatie ouder – kind gesprekken (Suzanne) 

Doel: We evalueren de ouder kind gesprekken van februari.  



 

 

  Ouder kind gesprekken zijn als 

positief ervaren. Ook de cito 

resultaten zoals ze worden 

besproken worden als positief 

ervaren. Er wordt nog in het 

team geëvalueerd en dan 

kijken we naar de afspraken 

binnen de school. 

   

20.15 Schoolontwikkeling: werken met KWT’s (Maikel/Lynn) 

Doel: We bespreken de ontwikkelingen rondom de verschillende KWT’s en andere lopende doelstellingen. 

- IPC 

- Kanjertraining 

  Er worden in de toekomst weer 

meerdere kwaliteitsteams 

gevormd. Het streven is om dit 

bij de aanvang van het 

nieuwe schooljaar te starten.  

   

20.30 Rondvraag (Suzanne) 

- communicatie 

 

     

  Maikel gaat na hoe het zit met 

de toestemmingslijsten die 

ingevuld zijn aan het begin 

van het schooljaar en bekijkt of 

daar nog een terugkoppeling 

van moet komen naar de 

ouders.  

 

Maikel legt bij de 

oudervereniging neer of er een 

centrale juffen/meester dag 

komt.  

   


