
 

Vergadering MR BS De Smelen 

Datum: woensdag 27 februari 2019 

Aanwezig: Christ, José, Karin, Iris, Linda Bogaars, Hanneke en Linda Kühne 

 Opening 

José opent de vergadering. 

 

 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 uit de directie: 

-Personele bezetting 

  Vanwege persoonlijke redenen is juf Anja tijdelijk afwezig, er is voor ma-di-wo vervanging,  

  voor do en vrij nog niet. 

-Stagiair Ed is klaar. Hij moet afstuderen.  Er wordt gehoopt dat hij daarna bij de Smelen kan komen 

  werken. Bijvoorbeeld als vervanging voor Anja op donderdag en vrijdag. 

- de revalidatie van juf Hanneke verloopt voorspoedig. Ze is twee dagen in de week een aantal uur  

  weer aan het werk. 

- Vanwege ziekte van een leerkracht is een groep kleuters een dag thuis moeten blijven.  

  Dit is goed op tijd naar ouders gecommuniceerd. Vanuit ouders zijn daar geen opmerkingen of  

  klachten over gekomen.  

-De gymzalen zijn gekeurd. Veel spullen zijn verouderd. Er moeten zaken vernieuwd moeten  

  worden. Dit is een taak van de gemeente. 

 

 Voorstel studiedagen 2019-2020 

Studiedag op  4 mei, dat is de dag na de meivakantie. Op dinsdag 5 mei heeft iedereen vrij vanwege 

bevrijdingsdag. 

16 uur over voor andere studiedagen: op 2 woensdagen en 2  vrijdagen 

Mr stemt in met voorstellen voor de studiedagen. 

 

 Schoolplan 

Plan voor de komende 4 jaar van de Smelen. Wordt bekeken aan welke doelen er binnen de 

Smelen wordt gewerkt. Het koersplan wordt hierin opgenomen. 

Wat betreft hoofdstuk 5 moet de MR haar instemming geven. 

Doelen: De eindresultaten van leerlingen en de uitstroomniveaus zijn prima. Maar het is altijd goed 

om te kijken waar er verbetering kan zijn. Het doel is de resultaten van spelling, begrijpend en 

technisch lezen omhoog te krijgen. Bijvoorbeeld door het inzetten van een nieuwe methode. Qua 

rekenen zit het al op een goed niveau. 

Om te weten wat er mogelijk qua verbetering is het nodig een Schoolbeeld te maken. Wat zijn 

kenmerken van onze leerlingen. Ook bijvoorbeeld zij instromers. Tevredenheidsonderzoek wordt 

ook meegenomen in schoolplan. Schoolplan moet in juni zijn vastgesteld. 



 

 Ondersteuningsprofiel 

Christ heeft het ondersteuningsprofiel toegelicht. Hierin staat uitgelegd op welke manier de 

basisondersteuning vormgegeven wordt op de Smelen.  

 

 Tevredenheidsonderzoek: 46 % van de ouders binnen SKOzoK heeft het ingevuld. Eind maart 

worden de definitieve resultaten verwacht. 

 

 Ouderbetrokkenheid: de leerkrachten en Christ vinden over het algemeen de ouderbetrokkenheid 

hoog. Er komen veel ouders meehelpen met activiteiten. Alleen wat betreft verkeersbrigadieren is 

er sprake van een tekort. Er komt een enquête om zicht te krijgen op wat ouders ervan weerhoudt 

om brigadier te worden en ook om te proberen ouders aan te sporen om brigadier te worden. 

 

 Rondvraag: Linda K. geeft aan dat het protocol rondom luizen(pluizen) niet altijd goed wordt 

gevolgd door leerkrachten. En omdat er een aantal nieuwe leerkrachten zijn is het misschien 

verstandig het protocol nog eens uit te leggen aan het team. Christ stelt voor dat bij aanvang van 

de volgende teamvergadering te doen (13 maart).  

 

 Voorbereiding lentekriebels:  er wordt koffie en thee klaar gezet. We zijn allen om 19 uur aanwezig. 

Hanneke zal kort iets zeggen over de Mr en waarom we het project Lentekriebels belangrijk vinden.  

Iris zal Patricia aankondigen. Waarom is een project als Lentekriebels belangrijk: in Seksuele 

weerbaarheid, voorlichting, grenzen aangeven, diversiteit, kerndoelen verplicht vanuit de overheid.  

 

 GMR 

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

bijzonderheden opgevallen. 

 

 Actiepunten: 

- Geen actiepunten vanuit deze vergadering 

 

 Jaaragenda: 

- 13 maart: Infoavond project lentekriebels (start 19.30) 

- 17 april: formatieplan (onder voorbehoud), schoolplan. MR jaarverslag, 

tevredenheidsonderzoek 

- 22 mei: formatieplan, schoolontwikkelingsplan, vakantierooster, studiedagen.  

- 5 juni: groepsverdeling, schoolontwikkelingsplan, schoolgids. 

 

Samenvatting vergadering 

In de vergadering van woensdag 27 februari zijn verschillende zaken besproken zoals het schoolplan, het 

ondersteuningsprofiel en is de ouderavond wat betreft het project Lentekriebels voorbereid. 

 


