
 

 

Notulen MR-vergadering 31-05-2018 
 
aanvang: 19.30u ( MR-leden ) en 20.00u (directie)   
locatie: bij Pauline thuis  
 
1. Opening van de vergadering  
        
2. Bespreken en goedkeuren van de notulen 19 maart  
Notulen zijn goedgekeurd 
 
3. Profielschets directeur Spinnewiel 
Bekeken en deze kan door naar het team 
    
4. Evaluatie functioneren MR afgelopen schooljaar 
 - Hoe hebben jullie het ervaren?  
Heel prettig. We hebben echt wat kunnen betekenen in het onderzoek naar de fusie en daar zijn we blij 
om. 
 - Wat zou er beter /efficiënter kunnen? 
Ondanks dat we geen werkend mailadres hadden (de adressen werden omgezet) bleek dat ouders ons wel 
wisten te vinden. Met het mailadres is de PMR nu bezig. 
  - Hoelang zitten de leden al?  
Zittingsduur van een MR-lid is 3 jaar en dan zou hij/zijmoeten    
aftreden en indien gewenst zich opnieuw verkiesbaar kunnen stellen. Dit geldt voor zowel de 
personeelsgeleding als de oudergeleding.  
Pauline zit er vanaf 28-10-2014 in. Afgelopen zochten we uitbreiding voor de MR en evt vervanging. Er 
heeft zich 1 lid aangemeld dus bleef Pauline. Komend schooljaar zal er weer om nieuwe leden worden 
gevraagd. Als er een nieuw lid komt, vertrekt Pauline. 
Mirjana zit er vanaf januari 2016 
Marieke vanaf september 2017 
Patricia vanaf september 2017 
Irene vanaf 
Esther vanaf 
 
5. De schoolgids        instemming  Oudergeleding MR  
Het stukje over de MR; 
Ouders zijn welkom als toehoorder, graag even aanmelden van te voren ipv; Ouders zijn daarom van harte 
uitgenodigd om iedere vergadering aanwezig te zijn.  
De leden moeten worden aangepast en het mailadres van Irene erbij zetten. 
Stukje over huiswerk aanpassen naar het laatste stukje van de spinfo, en alles over klasbord kan eruit. 
 
6. De schoolkalender                                                                instemming MR 
Er zijn twee verschillende kalenders; onderbouw en bovenbouw omdat de bovenbouw meer uren maakt. 
Het aantal lesvrije dagen/studiedagen wisselt per jaar. Komend schooljaar zit er een lange periode tussen 
de mei en de zomervakantie, vandaar de vakantieweek in juni. 
 
met directie: 
7. Vergaderdata schooljaar 2018/2019 vaststellen 
De nieuwe vergaderdata voor komend schooljaar zijn op donderdag; 
20-9, 8-11, 10-1, 7-3, 9-5, 20-6 
 
8. Formatie 2018/2019                                                             instemming PMR 
Instemming is gegeven. De brief gaat 4 juni eruit. 
 



 

 

9. Informatie vanuit directie 
In het nieuwe schooljaar start de pilot Zorg assistent.  
Zie document Pilot Zorgassistent. Dit wordt Jennifer. 
 
10. Rondvraag  
- in het nieuws kwam een onderzoek dat de Kanjertraining niet voldoende effectief is tegen pestgedrag in 
de klas. Natalie heeft hiernaar gekeken met de onderwijsspecialist van Morgenwijzer. Uit het onderzoek 
bleek ook dat kanjertraining in combinatie met Grip op de groep wel goed werkt. Dit is ook de ervaring van 
het Spinnewiel. Zij gaan dus door met Kanjertraining en met Grip op de groep. 
- als tip om op een leuke manier met taal/gedichten voor kinderen bezig te zijn; www.plint.nl 
Hier hebben ze ook leuke poster ideeën voor in de nieuwe bieb. 
 
 

 

Onderwerp Advies of instemming Door wie 

Schoolgids Instemming, als aangegeven punten 
worden aangepast 

OMR 

Schoolkalender Instemming MR 

Formatie Instemming PMR 

 
 
 

http://www.plint.nl/

