
Samenvatting notulen 27 juni 2019 
 

- Het was de laatste vergadering van Saskia ( personeelslid) Er wordt binnen het team 
gezocht naar een vervanger  

- De uitslag van de TSO enquête is binnen. Er is geen noodzaak actie te ondernemen. 
We vragen de TSO coördinator naar de verbeterpunten en de acties die daarop 
volgen.  

- Het jaarplan van de MR wordt gemaakt en we bespreken deze in het nieuwe 
schooljaar.  

- De schoolgids is aangepast en de MR heeft nog wat reacties. Dit wordt aangepast en 
dan is de schoolgids goedgekeurd .  

- Doelen voor komend jaar zijn: ouderparticipatie, continurooster peilen. 
- Evaluatie Olympiacafé: aankondiging goed via meerdere kanalen. Maar de opkomst 

was erg laag. Het was wel een goed gesprek. We hebben besloten om dit ook op 
een ochtend te doen.  
 

 
 
Samenvatting notulen 23 mei 2019  
 

- De uitslagen van de WMKPO lijsten:  Marjan heeft toelichting gegeven. We komen 
hier in de volgende vergadering op terug. 

- TSO: voortgang van de acties zijn besproken  
- Marjan geeft een korte update over de formatie en de begroting.  
- Pestprotocol is nogmaals besproken en wordt vastgesteld. Het protocol staat nu op 

de website en in de schoogids.  
- We hebben afspraken gemaakt over de invulling van het Olympiacafé  
- Klaas geeft een update over de afgelopen GMR vergadering 
- We hebben de themadagen geëvalueerd en besproken dat het volgend schooljaar 

verder gaat op deze manier. In november en in april.  
 
Samenvatting notulen 26 maart 2019  
 

- Op 21 maart was er een informatiebijeenkomst voor de MR. We hebben gesproken 
over hoe we de komende vergaderingen willen invullen en kort gesproken over de 
visie van onze MR. Deze zullen we op de website plaatsen. Voor komend schooljaar 
maken we in juni een planning.  

- Het pestbeleid: kort de voortgang van de acties besproken. Het punt komt de 
volgende vergadering nog een keer terug.  

- Schoolgids: de acties besproken. De directie werkt aan een nieuwe schoolgids.  
- Voorbereiding thema-uur op 9 en 11 april.  
- TSO: voortgang van de acties zijn besproken.  
- Marjan heeft een korte toelichting gegeven over het strategisch beleidsplan van 

OoadA. Van daaruit wordt het nieuwe schoolplan geschreven. De volgende 
vergadering komen we hierop terug.  
 



 
Samenvatting notulen 24 januari 2019  
 

- Pieter Paul is vanaf nu onze nieuwe voorzitter.  
- We zoeken contact met Bas Moll. Hij kan een informatieavond verzorgen voor de 

MR. Dit is goed om te doen nu we een nieuwe samenstelling hebben.  
- Het schoolondersteuningsprofiel is besproken. Hierin staat verwoord hoe de school 

omgaat met de ondersteuningsbehoeften van de kinderen. Hoe is dat georganiseerd, 
welke keuzes worden daarin gemaakt. Er zijn wat kleine aanpassingen doorgegeven 
maar verder heeft de MR ingestemd met het SOP. Deze komt ook op de website.  

- Het zou goed zijn als er wat hoogtepunten uit de schoolgids op de website komen. 
Dit wordt opgepakt.  

- Thema-uur wordt in de week van 9 april gepland. Thema onderzoekend leren.In 
plaats van de avond gaan we nu de ochtend proberen.  

- TSO: lopende acties worden besproken.  
 
 
Samenvatting notulen 13 december 2018  
 

- Marleen ( vorige voorzitter) neemt afscheid.  
- TSO: Ouders geven aan dat ze het gevoel hebben dat het niet goed loopt met de 

TSO.  De leerkrachten geven aan tevreden te zijn met de huidige vorm. De ouders 
gaan uitzoeken wat bijvoorbeeld een organisatie als DONS hierin kan betekenen 
voor de school.  

- Pesten: wat is het pestbeleid hier op school is een vraag van ouders. Marjan geeft 
een toelichting en we besluiten hier later nog op terug te komen.  
 

 
Samenvatting notulen 9 oktober 2018  
 

- We heten de nieuwe leden welkom.  
- Het MR jaarplan voor komende schooljaar is besproken en goedgekeurd.  
- Thema-avond in schooljaar 2017-2018 is niet doorgegaan wegens te weinig 

aanmeldingen. We hebben een korte brainstorm gehouden over een eventuele 
andere invulling. In januari komen we hierop terug.  

- Het schooljaarverslag is besproken De MR heeft enkele adviezen gegeven over het 
jaarverslag. Marjan zal deze adviezen meenemen.De resultaten van de 
TSO-enquête  zijn uitgebreid besproken. Mogelijk is dit een onderwerp om in de MR 
te bespreken. 
 

 


