
Vergadering MR BS De Smelen 

Datum: woensdag 12 december 2018 

Aanwezig: Christ, José, Karin, Iris, Linda B. en Hanneke (Linda Kühne heeft zich afgemeld) 

 Opening 
José opent de vergadering en heeft kort de actiepunten van de vorige vergadering/notulen 
besproken. Er is echter één actiepunt blijven liggen: is het mogelijk om een brandoefening te 
doen tijdens het overblijven. Dat is schijnbaar de vorige keer redelijk rommelig verlopen. En 
aan het begin van het schooljaar, want dan zijn er veel nieuwe leerlingen. Is met Ankie 
hierover contact opgenomen? 
 

 Ingekomen berichten/stukken/mededelingen 
- Er zijn tijdschriften binnen gekomen die ingaan op de medezeggenschapsraad. Ze 

liggen in het postvak en die kunnen we inkijken. 
 

 Informatie vanuit de directie 
- Koersplan: het nieuwe koersplan vanuit SkoZok is bekend (2019-2022). Er wordt vooral 

ingestoken op excellent in leren leren en gemeenschappelijk organiseren. Het koersplan 
is ambitieus. 

- Christ heeft deze week een gesprek met juffrouw Hanneke om te bespreken hoe haar 
terugkeer gaat verlopen. Waarschijnlijk met een hele rustige opbouw. Juffrouw Elke, de 
vervangster van Hanneke, is in verwachting en zal eind januari met verlof gaan. Omdat 
Hanneke zeker nog niet volledig kan werken op dat moment, zal voor Elke ook 
vervanging gevonden moeten worden. Linda B. vermeldt dat de leerlingen erg te spreken 
zijn over Elke. Dus als er een mogelijkheid is om haar binnen te houden, graag! 
 

 MR jaarverslag 
-  José heeft het MR jaarverslag geschreven. Ze geeft aan dat dit veel werk is en ze wist bij 

sommige onderdelen niet goed wat er in het verslag verwacht werd. We spreken af dat 
we voortaan bij de laatste of een na laatste vergadering van het schooljaar dit verslag 
samen maken/bespreken. We kijken allemaal hoe lang we al bij de MR zitten zodat dit 
goed in het jaarverslag verwerkt kan worden. 
 

 Concept begroting 
De MR heeft de concept begroting doorgenomen. Vragen gesteld bij onduidelijkheden en 
Christ heeft onze vragen duidelijk kunnen beantwoorden. 
 

 Zichtbaarheid MR 
We zullen tijdens de infoavond van het project lentekriebels onszelf voorstellen, uitleggen 
wat we doen bij de MR en zo onze zichtbaarheid vergroten. 
 
 
 



 GMR 
We hebben de notulen van de GMR vergaderingen bekeken en daarbij zijn ons geen 
bijzonderheden opgevallen. 
 

 Rondvraag: 
- Hanneke vraagt welke groepen op dit moment werken met Fixy en Growy (mindset). Dat zijn 

de groepen 7 en 8. 
 

 Actiepunten: 
- Geen actiepunten vanuit deze vergadering 

 
 Jaaragenda: 

- 30 januari: praatje ouder info avond voorbereiden, goedkeuring begroting definitief.  
- 13 maart: Infoavond project lentekriebels (start 19.30) 
- 17 april: formatieplan (onder voorbehoud), schoolplan.  
- 22 mei formatieplan, schoolontwikkelingsplan, vakantierooster, studiedagen.  
- 5 juni: groepsverdeling, schoolontwikkelingsplan, schoolgids, MR jaarverslag. 
 

 

Samenvatting vergadering 

In de vergadering van woensdag 12 december zijn verschillende zaken besproken zoals het 
koersplan, het MR jaarverslag, de concept begroting en de zichtbaarheid van de MR. 

 

 

 

 


