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Medezeggenschapsraad vergadering schooljaar 
2012-2013 
(MR)

Datum 
vergadering: 
22-4-2013

Aanwezig
:

Margot Eweg          (MEW) notulist 
Afke Koek   (AKO)       
Ronald Hilbers   (RHI)  
Teus van Wettum  (TWE) 
Diane de Smit   (DSM) voorzitter 
Karin Raaijmakers   (KRA)  namens de schoolleiding 
Luciënne Askes       (LAS) 
Anita van Dommelen (AVD) vervangt tijdelijk WBA

Afwezig: Joris Timmers         (JTI) 
Wendy Baas          (WBA)  secretaris

# Agendapunten actie

Welkom 
DSM heet iedereen welkom, vaststellen agenda !

1 Vaststellen notulen 25 maart 
Goedgekeurd voor op de site.
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2 Punten schoolleiding 
KRA: 

- Nieuwbouw is in volle gang. Sloper is al begonnen in het gebouw, 
in de meivakantie volgt de rest. 

- Klankbordgroepen zijn weer bijeengekomen. Zeer nuttige 
bijeenkomsten. Er is gezamenlijk een nieuw jassenmeubel 
ontworpen. 

- Beleid Den Haag: we zullen met zijn allen op zoek moeten gaan 
naar een eindtoets die wij graag willen. Dat gaan we met het team 
doen. DSM vraag om mee te mogen denken in een adviserende rol 
over de nieuwe eindtoets. KRA denkt dat dit een goed idee is. 

- In de verschillende bouwen hebben we de afgelopen tijd gekeken 
naar de CITO lvs scores. We hebben met elkaar besproken waar 
verschillen liggen, waar we kunnen verbeteren. Leverde 
interessante discussies op.

   

3 Punten MR !
Speerpunten MR 2013-2014 (brainstorm) 

- ICT 
- sociale media 
- Engels 
- Communicatie nieuwe onderwijsconcept naar ouders, MR 

meenemen in het proces naar de nieuwe manier van samenwerken 
- ORBO !
- Actie: inhoud bepalen ORBO, welke taken zien we weggelegd voor 

de ORBO? 
- Actie: ORBO op de agenda zetten voor 27 mei !

Idee om ouders te informeren: film/foto’s/schrijven door werkers en 
medewerkers: beschrijf een dag in de week uit groep 5-6, 7-8, 3-4, 1-2 
enz. Doe dit ook met vaklessen dans, muziek, natuur. !
IE&R: JTI ligt volgende keer punt toe? !
Concept jaarverslag MR 2012-2013: AKO probeert dit voor 27 mei te 
doen.

!!!!!!!!
PMR !
DSM !!!!!!!
JTI !
AKO

4 Verkiezingen MR !
LAS en RHI lichten toe. Alles loopt, de oproep is op de nieuwssite 
geplaatst, affiches hangen on de school.

!
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5 Informatieavond mediawijsheid !
AKO heeft enkele mensen gesproken en zij geven aan dat zij voorkeur 
hebben om het niet met het VO samen te houden, omdat de verschillen 
te groot zijn. Ook een gezamenlijke start en daarna uit elkaar te gaan 
werd niet wenselijk geacht. AKO plaatst oproep op de nieuwssite om hulp 
te vragen bij de organisatie van deze ouderavond. 

!!!!!!
AKO

6 Evaluatie nieuwssite !
MEW heeft vragenlijst gemaakt en aangevuld met opmerkingen vanuit de 
MR. De lijst voor de ouders is hiermee klaar, nu maakt MEW ook een 
vragenlijst voor de medewerkers. MEW kijkt of ADO deze lijst ook 
ontvangen heeft en stuurt dit door. 

!!!
MEW

7 Skoolmates !
Het gebruik ervan wordt besproken. Mee naar huis geven wordt nog 
geëvalueerd.

!!!!!
1
2

Rondvraag 
MEW:  
RHI: Verkeersexamen is achter de rug. We weten nu al dat niet iedereen 
is geslaagd. De officiële uitslag is nog niet bekend. Ze krijgen wel allemaal 
een diploma, maar daar zal dan op staan dat ze niet geslaagd zijn voor de 
praktijk. RHI zorgt voor een herexamen. 
TWE:  
DSM: wie maakt de agenda voor de volgende keer? RHI biedt zich aan. 
AVD:  
AKO:  
LAS:  
JGO: 

!!!!!!!
RHI

1
3

afsluiting en datum volgende vergadering 
DSM sluit de vergadering af en bedankt de aanwezigen. 
De volgende vergadering is op maandag 27 mei, 20.00 uur, in de 
spreekkamer van de directie.
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