
  Notulen medezeggenschapsraad  
 

 
Datum:   Dinsdag 09-10-2018 

Tijdstip:   19.30 – 21.00 

Aanwezig:     
 

MR leden:   Evelien de Jonge, voorzitter (ouder) 
   Barbara Breukers, penningmeester (leerkracht) 

   Nursan Juresic, secretaris (ouder) 
   Marije Brouwer, secretaris (ouder) 

   Carla van der Pol (leerkracht) 

   Sabina Waanders (leerkracht) 
 

Gasten: Martine Keemers (Directeur BS Los Hoes) 
 

   

 
Afwezig (mk):   

  

    

 
1. Goedkeuren notulen vorige vergadering 

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.  

 
2. Jaarverslag Los Hoes 

Martine geeft toelichting op het jaarverslag, onder andere op de CITO scores en op het door docenten 
uitgevoerde onderzoek naar kritische leerhouding van de kinderen. Dit onderzoek krijgt dit schooljaar 

een vervolg.  
 

3. Jaarplan Los Hoes 

Martine licht de punten uit het jaarplan toe, o.a. de Cito eindtoets, waarbij ze aangeeft dat het plan 
van aanpak dat vorig schooljaar is gehanteerd ook dit schooljaar weer zal worden gevolgd.  

Waarschijnlijk wordt mindfullness even “geparkeerd”, dit i.v.m. de vele werkgroepen die er al zijn en 
de audit die dit schooljaar nog komt.  

 

4. Foto maken/intro voor nieuwsbrief + site 
Ouders maken een tekst om zich voor te stellen en sturen dat naar iedereen rond. Sabina en Barbara 

maken daar een stuk van voor de nieuwsbrief van deze week.  
 

5. Beleid – rooster van aftreden 
Het schema is besproken, Evelien werkt dit uit en stuurt het rond. Er wordt uitgegaan van de 

richtlijnen voor de MR vanuit Keender.  

 
6. Jaarverslag MR Los Hoes 

Evelien heeft deze bijna klaar, ze stuurt het per e-mail rond wanneer deze af is. Omdat het voor de 
volgende MR-vergadering naar Martine moet, wordt iedereen gevraagd per e-mail te reageren en het 

verslag op die manier goed te keuren.  

 
7. Missie/visie Los Hoes  

Dit wordt gezien als een duidelijk stuk voor communicatie naar buiten (website, etc.). Gegevens m.b.t. 
personen moeten nog aangepast worden, nieuwste versie komt op de website. In het stukje in de 

nieuwsbrief zal naar de website verwezen worden.  

  
8. Huishoudelijke reglement Los Hoes 

Het reglement is per punt besproken, aanpassingen worden door Evelien gedaan. Bij de volgende 
vergadering zal het aangepaste huishoudelijke reglement vastgesteld worden. Daarna zullen Nursan en 

Marije als secretaris bij Martine melden dat er een nieuw huishoudelijk reglement is.  



 
9. Lief & Leed protocol Los Hoes 

Carla licht het huidige lief & leed protocol vanuit de OR toe. Vanuit de MR zouden we graag bij het OR 
protocol aan willen aansluiten en ook gezamenlijk willen optrekken in de uitvoering ervan (dus OR + 

MR onder de kaart zetten in plaats van twee kaarten sturen). Marije overlegt dit met de OR.  

 
 

 


