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DATUM 

  
 

10-10-2017 

 VERSLAG Emy Marijnissen ACTIE DOOR 

 Aanwezig: 
Hans, Danny, Carolien, Maaike, Hanneke, Frederique, Ellen, Ingmar, Marjolein, Emy 
 

 

1. OPENING & MEDEDELINGEN 
 

 

2. Vanuit MT: 

• Gestart met werkpanel schooltijden. Er is o.a.al gesproken over 
ondernemingsbinding. Er is een oproep voor personeel. Uiteindelijk moeten er 
ongeveer 15 mensen in. 6 November is de kick-off over kansen en 
bedreigingen en daarna wordt een actieplan gemaakt. Eventuele veranderingen 
worden in schooljaar 2019-2020 pas ingevoerd.  

• Koersplan/ Meerjarig strategisch beleidsplan: Nieuw koersplan (Ik ben omdat 
wij zijn) van Inos is bij de GMR besproken. Schoolplan van De Zandberg sluit 
hier mooi op aan. Dinsdag na de Inos-dag worden de plannen naar de MR-
geleding doorgestuurd. 

• Als je een idee/plan vanuit de MR-gedachte hebt waar je geld voor nodig hebt, 
dan hoort Hans dat graag. Graag doorgeven voor 30 oktober. Dit wordt een 
herhaalvraag in de komende jaren rondom de begrotingsgesprekken. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Hans S. 
 

3. Evaluatie informatieavond met MR-leden:  
Niet prettig dat je maar met 1 ouder de klas in kon. Chaos op de gangen, 
onduidelijkheid over de organisatie. Wel prettig dat er weer een klasmoment was voor 
ontmoeting met leerkracht en contactouder(s).  
Er zijn nieuwe plannen voor volgend schooljaar, bijvoorbeeld;  
-Vrije dubbele inloop na school om kinderen de klas te laten zien.    
-Kennismaking met juf op informele manier.  
-Daarnaast nog een plenair contact-moment voor informatie over klas/ leerjaar en 
ontmoeting met contactouder. Dit zou op 1 avond met twee momenten kunnen 
plaatsvinden. 
Hoe de leerjaren naast elkaar stonden was prima. 
 

 

4. Cursus:  
Rond 18.30 informatie inkijken. 
Vanaf 19.00 wordt de basisinformatie bijgebracht. 
Continurooster wordt ook besproken. We mogen zelf onderwerpen inbrengen; tot 
vrijdag 13 oktober mag je ideeën bij Ingmar aandragen. 
 

Allen 

5.  Notulen GMR:  
Ellen en Frederique sturen voortaan de notulen van de GMR en OR alleen door naar 
Kelly. Zij zet ze als bijlagen bij de agenda.  
 

Ellen, 
Frederique, 
Kelly 

6.  Rapporten/SEO/Doelengesprekken: 
Ervaringen oudergeleding MR:  
Prettig dat de gesprekken aan het begin van het schooljaar zijn. Je kan nu gerichter aan 
de slag. Juffen gaven duidelijke plannen aan. In de onderbouw is het nog niet zo 
concreet als in de hogere groepen. Fijn dat de overgang van groep 2 naar groep 3 
besproken werd. Vanaf groep 5 werden de doelen al iets concreter besproken. 
Voor de kinderen was het spannend. Goed dat zij zelf hebben nagedacht waaraan ze 
moeten gaan werken aan de hand van formulieren die zij van tevoren in moesten 
vullen. 
Je moet er niet te zwaar aan tillen. De gesprekken waren luchtig, fijn. Sommige 
kinderen uit lagere groepen hadden ook graag mee willen gaan. Ouders werden een 
beetje overvallen door de vraag wat ouders willen voor hun kind (niet voorbereid). Knap 
dat leerkrachten al een beeld van je kind gevormd hebben. Kinderen in groep 7 hadden 
heel goed individueel de formulieren ingevuld.  
Tien minuten is erg kort voor een gesprek als je ook nog vragen hebt. Het 1op 1 
momentje werd wel gemist. 

 



7.  Ouderportaal: 
Het staat nu open. Er staat nog niet veel in. Fijn dat je tussentijds de vorderingen kan 
gaan volgen. Communicatie vooraf was prima.  
Krijg je een pushbericht als er iets nieuws, zoals CITO-scores of een verslag,  geplaatst 
wordt? 
Ouders voor tienminutengesprekken informeren dat ze zelf de gegevens op het 
ouderportaal moeten inkijken. 

 
 
 
 
 
Zandberginfo 

 

8.  RONDVRAAG 
 

• Is het mogelijk om een studiedag tijdens Prinsjesdag in te plannen zodat ouders 
de mogelijkheid hebben om er met hun kind naartoe te gaan? 

• Is er bij INOS een functionaris gegevensbescherming? 

• Communicatie 

• Bezoek aan GMR werd erg gewaardeerd. Aansluiten bij vergaderingen als 
toehoorder als de onderwerpen voor ons interessant zijn (besluiten na 
ontvangst agenda).  

• Danny en Hanneke doen kort verslag van hun bezoek aan GMR en OR, 
 

 
 
Hans S. 
 
Hans S. 
 
 
 
 
 
 

9.  Sluiting  

 Breda,  
Emy Marijnissen 

 

 
 

Samenvatting:  

Tijdens de tweede MR-vergadering van dit schooljaar is er uitleg gegeven over het Koersplan van INOS: Ik ben omdat wij 

zijn. Het schoolplan van De Zandberg 2018-2021 sluit hier erg mooi op aan. 

Zowel de informatieavond als de doelengesprekken (eerste tien-minutengesprekken van dit schooljaar) en het ouderportaal 

zijn besproken en geëvalueerd.  

Een terugkerend punt zijn de schooltijden; er is een werkpanel gestart waarin nog gezocht wordt naar enthousiaste 

leerkrachten die deel willen nemen. 6 November is de kick-off over kansen en bedreigingen en daarna wordt een actieplan 

gemaakt. Eventuele veranderingen worden in schooljaar 2019-2020  ingevoerd. 

 

 


