
Notulen medezeggenschapsvergadering 11 oktober 2018 
 
Aanwezig: 
MR leden: Isabelle van der Helm, Femke Akkermans, Anja Ris, Leontien Spohr  

(voorzitter), Fenny de Blois, Sabine Goes (notulist) 
Directie: Joop Zuydgeest   Notulen van de vorige MR-vergadering  Toevoegen aan de notulen van de vorige MR-vergadering: Er is gesproken over hoe er wordt omgegaan met incidenten. De school is zich bewust dat communicatie daarbij van groot belang is zodat alle betrokkenen vertrouwen hebben en houden.   Post Geen post.   Mededelingen 
 Personele zaken i.v.m. nieuwe collega’s, ziekte, vervanging en verlof worden gedeeld.  
 Directieoverleg:  

o Laurentius Stichting is volop bezig met lerarentekort – zie site 
o Verzuimcijfers t/m september besproken (7% gemiddeld) 
o Salarisverhoging leerkrachten heeft ongewenste effecten voor directie en onderwijsondersteunend personeel  
o 1 oktober telling – 6 leerlingen minder 
o Kwaliteitskader van de Laurentius Stichting – kan als onderlegger voor ontwikkeling van schoolplan worden gebruikt.  
o Strategisch beleidsplan van de Laurentius Stichting besproken 
o Intervisie rondom schoolplan  Monitoring groep 3 Licht opgestoken bij de ouders. Op dit moment geen bijzonderheden. Mail aan het eind van de week wordt als fijn ervaren.   Bij leerkracht geïnformeerd. Samenwerking prettig en kunnen een goed pedagogisch klimaat creëren. Leesmethode lijn 3 vergt nog inwerken. Extra spelling en woordenschat neemt veel tijd in beslag. Tussen lessen door doen de kinderen ontspannende oefeningen. Kinderen kunnen in kleine groepjes worden geholpen. Praktisch punten zijn facilitair van aard, namelijk: kapstok en ruimte in de klas.   Ouderbetrokkenheid / Rapport Aan de hand van ingebrachte document is er discussie gevoerd over wat er op A4 van rapport zou 

moeten staan zodat je je als ouder voldoende geïnformeerd weet. Joop stuurt het meest actuele 
werkdocument aan de oudergeleding. Deze doen een voorstel / aanvulling hierop.  
De leerkrachten hebben een evaluatie gedaan van de startgesprekken aan de hand van de 
evaluatiespin. Volgende vergadering worden de resultaten gedeeld. De oudergeleding wordt 
gevraagd om de startgesprekken bij de ouders te evalueren.  
  



Actielijst 
Wat Wie Wanneer 
Jaarplan op de agenda Sabine 1 keer per kwartaal Link ministerie over rookvrije school doorsturen Leontien Sturen als het punt op de agenda staat.    Zorgen dat Dionne het onderwerp gezonde voeding mee neemt naar de ouderraad. Meesturen van de uitgangspunten met de volgende vergadering.  

Joop 17 oktober  

   Uitgangspunten gezonde voeding op de site / social schools zetten Sabine mailt aan Joop 12 oktober 
Het aangepaste format voor het nieuwe rapport wordt aan de MR voorgelegd. Oudergeleding 20 November 
   

 Te agenderen punten  Monitoring succes groep 3 i.v.m. groepsgrootte  Blijvend aandacht besteden aan gezonde voeding om te voorkomen dat de uitgangspunten beperkt blijft tot een papieren papier stuk. 

 

Check of gezonde voeding voldoende terugkomt in de jaarkalender en boekjes van de groepen. 
 

Agendapunt: Mobiele telefoons  Rookbeleid  Ervaring met de formulieren van het startgesprek November 
Kwaliteitskader van de Laurentius Stichting November Jaarverslag 2017-2018 November Strategisch beleidsplan van de Laurentius Stichting November 

 


