
Notulen MR vergadering BS Maria Goretti dd. 27 september 2018 

Aanwezig: Petra Koonings, Chantal Linden, Marion Nizet, Liesbeth Ruyten, Renée Beunen (notulen) 

 

1. Jaarverslag 

Jaarverslag is niet binnen bij de leden van de MR. Dit wordt verplaatst naar de volgende 

vergadering. 

2. MR-reglement 

 

GMR is bezig om te kijken of er 1 kader kan worden gemaakt, zodat alle scholen binnen het 

bestuur allemaal hetzelfde kader gaan gebruiken. Aantal punten komen daarbij vast te staan. 

Andere punten kunnen vanuit de MR toegevoegd worden. De planning hiervan wordt 

uitgewerkt wanneer er duidelijk is welk kader er gaat komen.  

 

3. Activiteitenplan OR 

Activiteitenplan staat vast. Leerkrachten zijn verdeeld over de activiteiten. De planning is ook 

bekend bij de OR. Leerkrachten (van een bepaalde activiteit) zijn verantwoordelijk voor het 

versieren van de hal. Dit wordt in samenwerking met ouders gedaan. Hiervoor moeten 

intekenlijsten worden uitgedeeld. 

4. Huishoudelijk reglement 

Huishoudelijk reglement is niet duidelijk bij de MR. Dit wordt verplaatst naar de volgende 

vergadering. 

5. Speerpunten school 

Elke vergadering wordt er teruggeblikt naar de speerpunten die het team heeft opgesteld. 

Methode Staal: iedereen is van start gegaan met de nieuwe methode. Is nu te merken dat 

iedereen hier een beter beeld van krijgt. Lesson Study: alle leerkrachten bereiden in kleine 

groepjes een les voor en gaan deze dan ook geven. Deze les wordt opgenomen en vervolgens 

gaan ze deze in de groepjes bekijken en elkaar hier feedback op geven. Thematisch werken: 

verdeling in groepen (peuters met onderbouw/middenbouw, groep 5-6, groep 7-8). Kinderen 

zijn enthousiast en zijn bezig om op een andere manier de lesstof te leren en toe te passen. 

Missie en visie: wordt verplaatst naar het nieuwe schooljaar. Hiervoor is gekozen omdat er 

vele wisselingen hebben plaatsgevonden. Groepsdoorberekend werken: combi 1-2 met 

peuters, combi 2-3, combi bij de lessen (4 t/m 8).  

6. Schooltijden 

Wat gaan we hiermee doen? Gaan we wederom kijken of het mogelijk is om over te gaan 

naar continurooster? In het team zal hier overleg van komen. Er wordt wel aangegeven dat 

het belangrijk is dat wanneer we hier iets mee willen, om hier eerder mee van start te gaan 

dan de vorige keer. 



7. Scholing MR 

Dit jaar zal niemand deelnemen aan een scholing voor MR. 

 

8. Begroting 

 

Deze is per kalenderjaar en zal waarschijnlijk pas in januari 2019 komen. 

 

9. Oktobermeting 

Dit zal rond de 70 leerlingen zijn. 

10. Pesten / sociale media 

In het verleden is hier een gastles over geweest. Misschien een idee om dit wederom te 

doen. Er zal gekeken worden welke mogelijkheden hiervoor zijn.  

11. GMR-mededelingen 

- Reglement doorgenomen. 

- Verkiezingsreglement nog niet besproken. 

- GMR heeft 2 nieuwe leden gekregen. 

- Rooster van aftreden vastgesteld. Dit houdt in dat Petra in 2019 de GMR zal verlaten. Het 

hoeft niet verplicht te zijn dat er een nieuw GMR-lid vanuit dezelfde school deze rol gaat 

invullen. 

- Strategisch plan moet nog worden besproken. 

- Gesprek met Raad van Toezicht gaat komen. Dit heeft te maken met de benoeming voor 

de opvolger van de algemene directeur. 

- Het jaarlijkse bedrag dat de OR ontvangt zal besproken worden met de GMR en het 

bestuur. 

 

12. Planning MR 

- 1 november 2018 

- 14 februari 2019 

- 18 april 2019 

- 13 juni 2019 

 

13. Rondvraag 

Marion:  

- GMR gaat volgend jaar streven dat de kermis en Sinterklaas vrije dagen zijn. Nu is 

gebleken dat het bestuur heeft bepaald dat de kermis geen vrije dag is (dit was niet door 

de Gemeente bepaald). 

Renee:  

- Activiteitenplan MR zal dit jaar verstuurd moeten worden naar het bestuur, zodat wij 

hier geld vanuit kunnen bemachtigen. 

- Financieel overzicht op orde gebracht. 

- Bedrag (MR) dat nog over is beschikbaar stellen voor picknicktafels. 

Petra: 



- Waarom is er de keuze gemaakt om pas vanaf groep 6 huiswerk mee te geven?  

Renée heeft toegelicht dat uit onderzoek is gebleken dat huiswerk maken geen 

meerwaarde heeft in het leerproces van kinderen. Vanaf groep 6 gaan we dit dan doen, 

zodat de kinderen langzaam worden voorbereid op het VO. 

 

Het volgende overleg is op 1 november 2018 

Actielijst 

Wat Wie Wanneer 

Mededelingen vanuit GMR Petra Elke 
vergadering 

Intekenlijsten maken voor hulp OR Liesbeth 01-11-2018 
Huishoudelijk reglement opvragen Marion 01-11-2018 
Bespreken schooltijden binnen team Liesbeth 01-11-2018 
Begroting op agenda zetten Petra 14-02-2019 
Gastles sociale media narvraag doen Liesbeth 01-11-2018 
Verdiepen in picknicktafels (geld MR) Marion/Chantal 01-11-2018 
   
   
   

 


