
Notulen vergadering MR BS De Smelen 

Datum:  woensdag 4 oktober 2017 

Tijd:      19.30-21.15 

Locatie: Bs. De Smelen 

 

Aanwezig: team: Christ, José, Karin, Iris. 

Ouders: Linda Köhne, Linda Bogaars, Hanneke Graafmans 

 

1, 2: opening en afscheid MR leden. 

Na een gezellig etentje nemen we afscheid van Inge Meulepas. Ook Maureen Heijs is 

gestopt met de MR maar kon helaas vanavond niet aanwezig zijn. 

 

3. Geen ingekomen stukken en mededelingen. 

4:  

* Verkeerssituatie van de Smelen. Voorstel om veiligheid te vergroten vanuit gemeente 

ruimtelijke ordening:  

-éénrichtingsverkeer te maken. Ingang zijstraat Smelen tot aan de van der Clusenstraat.  

- gele streep doortrekken tot aan de Smelen. Het plantsoen grenzend aan de kleine poort 

gedeeltelijk opofferen voor een stoep. 

- het plaatsen van een ondergrondse container voor het afval van flatbewoners en de 

Smelen. 

Hiervoor moet de wethouder nog toestemming geven.  

-Daarnaast is er een student die voor de Smelen onderzoek doen waarom zoveel kinderen 

met de auto gebracht worden en nadien de school adviseren hoe dit te verbeteren. 

*TSo: Helen stopt, vanaf de herfstvakantie zal Petra Bax overblijfcoördinator worden.  

* aanbevelingen van de tevredenheids-enquête die we als team willen aanpakken:  

-verkeer, zie hierboven. 

- Pesten  

- hygiëne, netheid school 

- stress van het toetsen, bovenbouw is bezig met gepersonaliseerd leren. Wellicht in de 

toekomst gepersonaliseerd toetsen.  

-  informatie vanuit MR en OR: na iedere vergadering kort de highlights in de nieuwsbrief, 

vooruitblik volgende vergadering, met verwijzing naar complete notulen op de website. Met 

mogelijkheid voor ouders om bij vragen te reageren. mrdesmelen@skozok.nl   (beheer 

José). 

 

 

 

mailto:mrdesmelen@skozok.nl


5: planning vergaderingen MR 

-woensdag 29 november, aanvang 19u. 

-woensdag 17 januari, aanvang 19.30u 

-woensdag 28 februari, aanvang 19.30u 

-woensdag 4 april, aanvang 19.30u 

- woensdag 16 mei, aanvang 19.30u 

- woensdag 13 juni, aanvang 19.30u 

 

 

6: jaarplanning MR  (=Resterend vergaderrooster: ) 

Datum Tijdstip 

aanvang 

Onderwerpen  opmerkingen 

woensdag 29 

november 

19u MR-verslag + Arbo, 

tussenschoolse opvang 

Vragen opstellen voor Femke 

mbt passend onderwijs. Voor 

17-1-2018 

 

woensdag 17 

januari 

19.30u Passend onderwijs, begroting 

(voorwerk) 

 

woensdag 28 

februari 

19.30u Vakantierooster???, 

Ontwikkelingen vanuit de 

school: speerpunten vanuit 

tevredenheids-enquête (zie 

notulen 4-10-2017)  

 

Gastspreker vanuit de 

bovenbouw. 

woensdag 4 april 19.30u Vakantierooster???, 

Gepersonaliseerd leren, leren 

leren van kinderen. 

Staal, spellingonderwijs: 

stand van zaken (ook 

resultaten Cito 

middentoetsen)  

 

woensdag 16 

mei,  

19.30u Formatieplan, 

Groepsverdeling volgend 

schooljaar.  

 

woensdag 13 

juni 

19.30u Schoolontwikkelingsplan. 

Schoolgids.  

Skozok: nieuw Koersplan? 

 

 

 



7. Taakverdeling 

José: voorzitter 

Hanneke: notulist 

Iris: reserve notulist.  

 

8. Rondvraag 

Hanneke: krijgen we nog een thuisinlog voor Mijnklas? 

Linda Köhne: -informatiebord bij de poort bevat zeer oude informatie. Fijn als het up to 

date is, of anders geen oude info bevat. Is best een goed medium om met iets te vullen.  

- Vraag over taakspel: wat doe je als steeds dezelfde kinderen taakspel storen? Ant: 

Taakspel moet zo gespeeld worden dat er gelijkwaardige groepjes zijn en uitgangspunt 

is dat het haalbaar is en het spel gewonnen kan worden.  

 

 

Tekst voor in de Smelenderwijs 

Op basisschool de Smelen is een Medezeggenschapsraad actief, waarin zowel ouders als 

leerkrachten vertegenwoordigd zijn.  

Dit schooljaar ziet de MR er als volgt uit:  

Teamgeleding: José Meijer (voorzitter), Karin van Dommelen en Iris Notermans. 

Oudergeleding: Linda Köhne, Linda Bogaars, Hanneke Graafmans. 

 

De volgende punten kwamen op 4-10- 2017 aan de orde: 

- Verkeerssituatie van de Smelen 

- Tevredenheidsenquête: welke items pakt de Smelen aan  

- Jaarplanning MR 

Voor meer informatie kunt u de notulen van iedere vergadering op de website terug vinden:  

https://www.bsdesmelen.nl/voor-ouders/medezeggenschapsraad  
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