
Agenda bijeenkomst MR Ridderspoor  

Datum:   woensdag 19-04-2016  

Aanvang:   20:00  

Genodigden:  Sylvia Wildeboer (Docent), Maaike de Vos (Docent) Aike Rijsterborgh, (Ouder) Ed 

Buren (Ouder) 

Aanwezig: Sylvia Wildeboer, Aike Rijsterborgh, Ed Buren 

Ingekomen stukken:  Notulen overleg 10-02-2016, Protocol Leerlingenvervoer en veiligheid, Protocol 
echtscheiding of relatieverbreeking , controlrapport t/m februari 2016.  

 

1. Opening 
 

2. Vaststellen agenda (Aanvulling?)  
Notulen vergadering OR 8-4-2016 
Verzoek SCP 

3. Afspraken maken notulen:  Wie, wanneer 
  Aike maakt de notulen.  
 
 

4. Protocol leerlingenvervoer en veiligheid  is akkoord. De beslissing over het gebruik van Hesjes 
is aan de directie (W. Klapwijk) 

5. Protocol echtscheiding of relatieverbreking is akkoord, maar wordt nog wel doorgestuurd 
naar de OR ter info 

6. Controlerapport roept vragen op. Kan Wim dit toelichten tijdens volgend overleg? 
Vaststellen SCP binnen het team  

7. Evaluatie gezamenlijk overleg MR /OR , Team: opmerkingen, ideeën, vragen? 
Allen positief. Het was een goede instap en we hebben het gevoel dat de drempel zo 
verlaagd wordt. Eventueel 1 x per half jaar zo een gezamenlijk overleg plannen? 

8. GMR; Wie gaat het doen? Sylvia gaat meedoen met de MR eventueel kijken of er nog iemand 
kan of afwisselen met Maaike. In ieder geval proberen te voorzien in continuïteit van de 
GMR-leden. 

9. Notulen vorige overleg 
Geen notulen beschikbaar van het GMR, Ed zal dit nog even navragen 
Notulen van OR geeft aan dat er onbevoegde leraren zouden zijn. Hoe zit dat? 
De periode toets die gedaan is door kinderen die verdeeld werden over meerdere klassen 
was een noodoplossing die goed heeft uit gepakt. 
Uit de MR-notulen. 
We willen meer openbaar zijn. Door: 
 Notulen openbaar maken, kan/mag dat? 
 Stukje over de (huidige) MR op de website plaatsen 

Vergaderingen aankondigen in het ridderspoortje 
Agenda MR-vergadering twee weken voor aanvang vergadering beschikbaar maken 
5 vergaderingen per jaar inplannen 
Oproep in ridderspoor om nog een ouder van een van de hogere klassen in de MR te 
betrekken. 

10. Hoe zit het nou met de groei? 
Kan Wim dit verder toelichten? 



Is het handig om twinkel en sterrenspoor ook meer te betrekken bij het team overleg pm 
instroom te bevorderen. Sylvia overlegd dit met Nina. 
Is er meer promotie in de krant mogelijk? 
Komen er nog meer open dagen, is er al een planning? 

11. Spelen er nog andere dingen op school waarvan het MR zich bewust zou moeten zijn?(team 
& ouders) 
Hoogbegaafdheid ontwikkeling loopt. 
Een docent volgt een gedragsproblemen cursus. 

 
12. Rondvraag  

 
13. Volgende afspraak: volgt 

 
14. Sluiting  


