
  Notulen medezeggenschapsraad  
 

 
Datum:   Woensdag, 5 oktober 

Tijdstip:   19.30 – 21.30 uur 

Aanwezig:     
 MR leden:    Jeroen Flapper (secretaris) 

Els Scharenborg 
Ursula Peters (voorzitter) 

Yvonne Klaczynski 
Esther Tankink  

 

 
 Toegevoegd ouderleden: Edwin Slot 

     Evelien de Jonge 
Jacqueline Slotboom 

 
 

Gasten:   Robert Everink (Directeur BS Los Hoes) 

 
 

Afwezig: Yvonne Klaczynski, Jeroen Flapper en Ursula Peters 

    

 
 

 
Actielijst 

 

Omschrijving Wie Ingebracht 

Kaart namen MR naar Yvonne en Leonie  Els  

   

Drinkwaterproject terugkoppelen aan kinderraad Robert 16-03-16 

Bespreken financieel jaarverslag Edwin 18-05-16 

Contact zoeken met zwembad de Wilder Judith 18-05-16 

   

 
Notulen 

 

I. Welkom en vaststellen agenda 
Ursula is afwezig maar de agenda is vastgesteld .  

 

II. Vaststellen notulen voorgaande vergadering 
 De notulen van de vergadering van 18 juni 2016 worden vastgesteld, geen 

opmerkingen en/of mededelingen. 

 
III. Ervaringen uitwisselen / Stand van zaken / Mededelingen  

 Langdurig zieken; Yvonne, Leonie; opvang in allebei de groepen 3, in ieder geval tot 
januari 2016, door Dorinda. 

Pietenfeest; vraag vanuit de OR. Wat willen we uitstralen vanuit school? Opgemerkt; we 
willen politiek correct zijn en zullen zoveel mogelijk volgend zijn aan de intocht in 

Haaksbergen. 

 
IV. Cito Scores 

- Door de lagere scores van de cito zijn een aantal akties opgezet: 

- Leerlingen opnieuw gevraagd/test gemaakt 
- Martine test geanalyseerd 

- Leerkrachten ondervraagd 



- Hieruit zijn een paar punten naar voren gekomen: 

- Interpunctie 
- Ww spelling 

- Verbanden leggen bij rekenen 
 

- De leerkrachten hebben lichtelijk onderschat is de uiteindelijke constatering, 

leerlingen waren onvoldoende voorbereid. 
- Afgelopen maandag 3-10-2016 zijn de ouders van groep 8 over bovenstaande 

geïnformeerd hierover. Doorvertaling naar het minimum wat binnen de Stichting 
behaald moet worden, we willen/moeten de landelijke norm weer behalen! 

- Vanaf 2018 volgt er een nieuw systeem - alles digitaal, de stichting bepaald de 

eindtoets.  
 

V. Vaststellen jaarplan komend schooljaar 

- Techniek is extra toegelicht met de succesvolle samenwerking met bedrijven zoals 
zojuist bijvoorbeeld met TKH logistics.  

- Ipad voor de leerkrachten, dit wordt onderzocht 

- Nieuw in het jaarplan: The Leader in me, de boom met de 7 habits 
- Nieuwe methodiek spelling schooljaar 2016-2017 

- Hoe bereiden wij (stichting Keender) ons voor op 2032 
 

VI. Continurooster 

- Ingangsdatum voor evt. continurooster per nieuw schooljaar 2017-2018 
- 31-10 peiling, papieren stemming. Maandag brief met leerlingen mee vrijdag voor 9 

uur retour. Daarna direct stemmen tellen. 

- 1 stem per gezin, op adres waar kind woont 
- Kort en bondig begeleidende brief 

- Validiteit: 281 gezinnen, 80 % retour, 70 % daarvan JA 
- Groep 8 uitgeschreven krijgen wel een brief maar geen stem, ouders van leerlingen 

ingeschreven per 1-10 ingeschreven krijgen wel een stem. 

- 2 personen tellen waarbij 1 teamlid en 1 extern iemand (nog aan te wijzen) 
- Leerling krijgt brief mee, met retourenveloppe, stembiljet met stempel van school op 

brief. 
- In de nieuwsbrief van vrijdag 4 november wordt uitslag van het referendum gemeld 

in de vorm van: dat dit betekend dat in volgende MR vergadering dit geformaliseerd 
wordt.  

 

VII. GMR 

- ? 
 

Uitsluitend MR: 
  

 
VIII. Wat verder ter tafel komt 

- Carla: worden leerlijnen bekeken; grootste groep (ongeveer 60 %) heeft digitaal 

gekeken. 
 

IX. Afsluiting  
- vergadering gesloten 

 
 

 

 

 


