
Vergadering MR BS De Smelen 

Datum: woensdag 13 juni 2018 

Aanwezig: Christ, José (afgemeld), Karin, Iris, Linda K. en Hanneke 

 Opening 
Karin opent de vergadering 
 

 Informatie vanuit de directie 
- Groepsverdeling, bij merendeel van de ouders is dit goed gevallen. Eventueel komt in 

groep 3 ondersteuning erbij, in de vorm van stagiair of onderwijsassistent. 
- Schoolontwikkelingsplan is in orde voor volgend jaar 
- Binnen SkoZok bezig hoe om te gaan met AVG (privacy). Voordat dat duidelijk is, zijn de 

procedures nog als voorheen. Voorbeelden: eventueel ouders nadrukkelijk vragen of ze 
akkoord gaan met plaatsen van foto’s maar vragen om akkoord bij het doorgeven van 
groepslijsten aan ouders. 

- Deur in het noodlokaal moet naar buiten toe opendraaien in plaats naar binnen. Wordt 
in de zomervakantie opgelost. 

- Iris: methode Lentekriebels (over liefde en seksualiteit), studiedag over gehad, seksuele 
voorlichting, via GGD. Komt een voorlichtingsavond voor ouders over. Is voor alle 
groepen tegelijkertijd in dezelfde week (als de lente begint). Vooral belangrijk vanuit 
seksuele weerbaarheid en voor hogere groepen sexting. 
 

 Schoolgids 
- We hebben de nieuwe opzet van de schoolgids besproken. Een aantal dingen zijn 

aangepast: stukje over passend onderwijs en de verkeerssituatie rondom de Smelen. MR 
stemt in wat betreft de inhoud van de schoolgids. 

 Nieuwe datum eerste vergadering: 26 september 2018  
 Uit eten tijdens de eerste vergadering. Voorstel is Onsz Restaurant of Brownies & Downies. 

maar of dat kan ligt aan het budget. José weet dit. 
 Op de 1e vergadering plannen we via een datumprikker de rest van de data van het 

schooljaar.  
 Actiepunten volgend jaar: op de agenda steeds actiepunten van vorige notulen bespreken. 
 GMR: geen punten, bijzonderheden 
 Rondvraag: 

- Vraag van Hanneke: heeft Skozok een vorm van plusklas voor hoogbegaafden, waar 
meer aanbod is en gespecialiseerde begeleiding? Nee, voor zover bekend is er geen 
mogelijkheid voor leerlingen om een dagdeel in de week een plusklas te volgen. 
Marion wordt volgend schooljaar een stukje vrijgeroosterd voor begeleiding van 
leerlingen. Het blijft een uitdaging om les te geven aan hoogbegaafden, ook omdat 
ze net als andere leerlingen instructie nodig hebben, geeft Karin aan.  

Samenvatting vergadering 



In de vergadering van woensdag 13 juni zijn verschillende zaken besproken zoals de groepsindeling 
en de schoolgids voor volgend schooljaar. 

 

 


