
notulen MR 

Woensdag 05 juni 2019 

20.00 uur op locatie Bekummer 

 

Afwezig met bericht: -  

 

1. opening  

→ Aanwezigheid 

→ Vaststellen agenda 

→ Notulist deze vergadering -> Jose 

2. mededelingen  

• Ingezonden stukken via mail mr@dekleineplaneet.nl 

 

Een aantal ouders hebben op de Bekummer een mail gestuurd naar de MR. Yno en Edwin zijn met 

deze ouders hierover in gesprek geweest.  

• MR-bezetting schooljaar 2019/2020  

Vanessa treedt af, omdat zij komend schooljaar geen kind(eren) meer op de Kleine Planeet heeft. 

José is aftredend, maar herkiesbaar. Ingrid G is aftredend, zij laat nog weten of zij herkiesbaar is. 

Voor komend schooljaar is er een vacature voor een ouder aan de Bekummer kant. Voor de vakantie 

zal er via de nieuwsraket een oproep naar ouders uitgedaan worden.  

• 6 personen hebben Jenaplan-diploma behaald april 2019 

Joehoe! 

• MR-reglement/ huisregels; aangepast op 08-05-2019.  Nu ter akkoord aangeboden.  

Regelement is akkoord gegeven.  

• Vanaf mei 2019 nieuwe collega 's op dKP ; Anne P, Erna, Paula  en Kim.   

• 20-06-2019 : bijeenkomst GMR-leden & MR-voorzitters OPOD/DAM 

Yno gaat hierheen namens onze MR 

 

3. notulen 20-03-2019 

Actiepunten ta.v vorige notulen 

• Website bestuderen : meer evenredige verdeling van beelden en informatie tussen de twee 

locaties: actie iedereen 

Deze blijft staan 

• verkeersveiligheid. Dit is een actiepunt van Edwin. 

Dit is een blijvend punt, Edwin blijft hierover in gesprek gaan.  

mailto:mr@dekleineplaneet.nl


• Typen op school. Yno zoekt uit 

Dit punt blijft staan.  

• Formatie / buitendag zijn aparte agendapunten 

 

4. beleid: Edwin ligt toe 

• Formatie/ groepsbezetting 2019/ 2020 

Edwin licht de voorlopige formatie toe 

• Organisatiestructuur dKP 2019/2020 

Edwin legt de structuur voor komend schooljaar uit. 

De vrije dagen worden nog op de mail gezet, zodat de MR er naar kan kijken, als er iets niet klopt 

mail dit naar Edwinj.  

• Eindtoetsscores  + analyse 

Er is naar verwachting gescoord. We hebben de eindtoets goed geëvalueerd en een plan gemaakt 

voor het komende schooljaar.  

 

5.  bijzonderheden dKP 

• Buiten/bosdagen 

We zijn gestart met de pilot voor de bosdagen, deze wordt over het algemeen zeer positief 

ontvangen. Er zijn ook een paar kritische ouders, Edwin is met hen in gesprek. Voor de 

zomervakantie komt er een evaluatie moment en wordt er gekeken hoe de pilot vervolg krijgt.  

• Kamp bovenbouw 2019 

Begin komend schooljaar gaat de bovenbouw op kamp naar Terschelling, gisteren is er een mail naar 

de ouders gestuurd hierover. De eerste reacties zijn erg positief.  

6. inhoud studiedagen 31 mei / 11 & 12 juni  2019 

• Actieteams 

• Jenaplan 

• Werkdag  

Alle teamleden zijn verdeeld over 5 actieteams.  

• Rekenen 

• Taal 

• Samenleven 

• Stamgroepwerk  

• Portretten 

De actieteams hebben 31 mei plannen gemaakt voor het komende schooljaar.  



11 juni heeft het team het JAS-tival dit is een studiedag met allerlei aanbod waarbij wij verschillende 

andere collega’s van Jenaplanscholen gaan ontmoeten 

12 juni hebben de leerkrachten tijd om te vergaderen in bouwen voor het komende schooljaar en te 

werken aan de portretten.  

 

7. agendapunten volgende vergadering 

Jaarrooster 

Schoolplan 

 

 

8. rondvraag 

Dieuwke: hoe zit het met de hangjongeren rond de school? -> edwin geeft aan dat Karin hierover 

contact heeft met de wijkagent en dat dit momenteel goed lijkt te gaan. We blijven dit wil in de 

gaten houden. 

 

Dieuwke: Bij een talentatelier werd EHBO aangeboden, is dit mogelijk dat iedereen dit krijgt? 

Edwin geeft aan dat de talentateliers komend jaar sowieso lastig wordt ivm het grote aantal 

kinderen. Er zijn dan veel ruimtes en ouders nodig, dit is lastig te organiseren en wordt een hele 

puzzel. We proberen het aanbod zo rijk mogelijk te makten 

EHBO aanbieden in de stamgroepen is wel een optie. 

Vanessa geeft aan het jammer te vinden dat ze de school en daardoor de MR gaat verlaten. Zij zal 

zich wel blijven inzetten voor de school dmv talentateliers. 

Yno geeft aan een borrel te gaan plannen om dit mr-jaar met elkaar af te sluiten.  

 

Volgende vergadering:    komend schooljaar  

Woensdag                                      locatie  

 


