
Vergadering MR BS De Smelen 

Datum: woensdag 26 september 2018 

Aanwezig: Christ, José, Karin, Iris, Linda K., Linda B. en Hanneke 

 Opening 
José opent de vergadering 
 

 Ingekomen berichten/stukken/mededelingen 
- Wel dingen binnengekomen. Jose heeft het nog niet bekeken. Komt ze nog op terug. 

 
 Informatie vanuit de directie 

- Schoolplan: laatste jaar van het huidige schoolplan. Voor 2019-2022 wordt het volgende 
schoolplan opgesteld. Redelijk nieuw team dus nieuwe onderwerpen: welbevinden, 
persoonlijke groei en samen. Hierdoor ook een nieuwe visie. Dat is de basis om het 
schoolplan te gaan maken. 

- Gepersonaliseerd leren belangrijk, daardoor ook lessen in mindset: persoonlijke groei. 
 

 Project lentekriebels 
- Project over seksualiteit en seksuele weerbaarheid. Behoort tot de doelen van de school. 

1e week van de lente, in maart. Voor alle groepen, ook kleuters.  Er komt een 
teamtraining voor. De week ervoor een ouderavond, uitgevoerd door de GGD. De datum 
van de ouderavond moet geprikt worden. Is voor alle groepen tegelijk.  Woe 13 maart 
om 19.30 (onder voorbehoud). 
 

 Jaarplanning MR 
- In december: MR verslag, concept begroting, zichtbaarheid MR, koersplan.  
- Januari: praatje ouder info avond voorbereiden, goedkeuring begroting definitief.   
- April: formatieplan (onder voorbehoud), schoolplan.  
- 22 Mei formatieplan, schoolontwikkelingsplan, vakantierooster, studiedagen.  
- Juni: groepsverdeling, schoolontwikkelingsplan, schoolgids. 

 
 Privacy: Iris geeft aan: jammer om geen foto’s meer op de skozok-app te kunnen plaatsen 

want veel kinderen mogen er niet op.  
 Taakverdeling MR 

Iemand behoefte om een taak af te stoten en te wisselen? Nee 
Vast puntje op de agenda: info vanuit de ouders 
Nieuw puntje op de agenda: notulen vorige keer doornemen. 

 ARBO: Ziet er prima uit. Karin heeft een vraag: controle op legionella. Wie doet dat nu? 
Patrick heeft dit goed overgenomen. Hoe zit dit na de vakantie periode? José vraagt dit aan 
Ankie. Misschien een oefening aan het begin van het jaar. Ook tijdens het overblijven. Dit 
verliep vorig schooljaar redelijk rommelig. 

 GMR 
geen punten, geen bijzonderheden 



 Rondvraag: 
- Is er een thema op school wat de dood betreft? 
 Actiepunten: 
- Iris koppelt de avond voor de ouderavond terug 
- José vraagt aan Ankie wat betreft legionella. 
- Iris stelt voor: brandoefening zou eigenlijk aan het begin van het schooljaar moeten 

gebeuren. Omdat er dan weer veel nieuwe kinderen op school zijn. Jose koppelt dit terug 
naar Ankie. 
 

Samenvatting vergadering 

In de vergadering van woensdag 26 september zijn verschillende zaken besproken zoals het 
schoolplan, het project lentekriebels en de inhoud van de verschillende vergaderingen van de MR dit 
schooljaar. 

 

 

 


