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Datum: dinsdag 25 september       Notulist: Heiltje  

Locatie: Gevers Deynoot                 Voorzitter: Henri 

Aanvang:19.45 uur 
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 Agendapunt  Doel  

 Goedkeuring  
- notulen 22 mei en 26 juni 

2018 

 

Er zijn een aantal aanpassingen die 
Sanne verwerkt. 

1. Nieuws vanuit de GMR Er is geen informatie vanuit de GMR. Er 
wordt gezocht naar nieuwe afvaardiging 
vanuit de leerkrachtengeleding. Henri 
gaat vanuit de oudergeleding in de 
GMR.. 

2. Communicatie nieuwe MR 
samenstelling, invulling GMR 
vacature en PR mogelijkheden 

Er wordt gepraat over hoe wij de MR 
kunnen promoten. Er zijn verschillende 
ideeën geopperd; zoals een foto op de 
website; in social school ons voorstellen; 
op het bord buiten informatie zetten; bij 
een ouderavond aanwezig zijn. Er wordt 
nagedacht over hoe wij de ouders meer 
inzicht geven in wat we doen. 

3. MR Jaarverslag 2017-2018 Sanne maakt het jaarverslag en zorgt 
dat het voor de volgende vergadering 
af is. 

4. Ingebrachte punten 
communicatie 

De informatie die werd gegeven over de 
afgelopen activiteiten was niet volledig. Er 
is vorig jaar veel aandacht besteed aan 
de communicatie met ouders.  

 Aangepaste schooltijden Er zijn positieve reacties ontvangen over 
de verandering van de schooltijden. 



5. Nieuws vanuit team Gevers 
- Verloop introductie nieuwe 

collega’s 

Er zijn 3 nieuwe collega's die worden 
ingewerkt en begeleidt. Ze hebben het 
naar hun zin op school en zijn warm 
ontvangen. 

6. Voortgang ouder, leerling & 
leerkrachten 
tevredenheidsonderzoek 

Het bestuur heeft nieuwe 
schooltevredenheislijsten gekocht. Op de 
3 scholen wordt met dezelfde lijsten en 
vragen gewerkt, zodat ze goed 
vergeleken kunnen worden. Deze lijsten 
kunnen ook gekoppeld worden aan het 
schoolplan. Het ouder 
tevredeheidsonderzoek wordt als eerste 
gehouden, daarna komen de leerlingen 
en leerkrachten aan de beurt. Er wordt 
gepraat over wat de beste volgorde is om 
af te nemen. De MR kan een rol spelen in 
ouders te motiveren om de lijsten in te 
vullen. Wanneer veel ouders deze lijsten 
invullen geeft dat een goed overzicht hoe 
de school ervoor staat. 

7. Doel avondvierdaagse en 
recente ontwikkeling. OR 
uitnodigen bij volgende 
bijeenkomst 

Het is nog niet gelukt om de OR uit te 
nodigen. Dit wordt doorgeschoven naar 
de volgende vergadering. 

8. TSO. Verdeling activiteiten over 
alle dagen vd week nav 
kostenverhoging  

Edith heeft met de TSO gepraat over de 
prijsverhoging en over de extra 
activiteiten die niet eerlijk werden 
verdeeld over de week, maar waar wel 
iedereen voor betaald. De TSO neemt dit 
punt mee in de planning van hun 
activiteiten. Ze gaan het dit jaar anders 
aan pakken dan vorig jaar. Ze nemen zelf 
iemand in dienst die de extra activiteiten 
geeft. Hij gaat van school naar school 
zodat hij goed op de hoogte is van het 
reilen en zeilen op de scholen. De TSO 
denkt dat de prijzen marktconform zijn. 
We moeten wel kritisch blijven op evt. 
volgende prijsverhogingen. Er is veel 
aandacht voor de communicatie en 
overdracht met de TSO.  



9. Vaststellen MR-bijeenkomst 
data 2018-2019 

25 september, 27 november 29 januari, 5 
maart, 28 mei, 2 juli. 

10
. 

Schoolgids schooljaar 2018-
2019 

Er zijn geen bijzonderheden opgevallen.  

11 Rondvraag / Mededelingen • Er wordt een wereldcafe 
georganiseerd om een strategisch 
plan te maken voor de stichting. 
Alle MR leden en directeuren 
worden uitgenodigd.  

• Medio half januari wordt de nieuwe 
schuur gebouwd. De data voor de 
sloop en de opslag-container zijn 
nog niet bekend. 

• De school heeft gekeken of de 
methode voor de wereldoriëntatie 

vakken nog voldoet. Deze methode 
voldoen nog. De leerkrachten 
gaven aan dat ze opzien tegen de 
praktische lessen qua 
voorbereiding. Er wordt dit jaar 
geprobeerd met de ambulante 
mensen de praktische te 
organiseren.  

• Er hangen nu op 3 plekken op het 
schoolplein camera's. Op school 
kunnen ze de beelden te bekijken. 
Sinds de camera's zijn er geen 
heftige dingen gebeurd op het 
schoolplein. De camera's werken 
pas na schooltijd en werken op 
sensor. De beelden worden na een 
tijdje gewist. Er hangen bordjes dat 
er camera's hangen. 

 


