
  Notulen medezeggenschapsraad  

 

 

Datum:   woensdag 20-02-2019 

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 Los Hoes) is vandaag afwezig m.k.  

De mededelingen vanuit de directie zullen onderbouwd worden 

door de aanwezige MR-leerkrachten. 

 

    

 

1. Goedkeuren notulen vorige vergadering 

 De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.  

 

2. Mededelingen directie: 

i. Dia toets 

Kinderen en ouders van groep 8 zijn geïnformeerd. Hierover zijn geen 

vragen van ouders gekomen. Wel een compliment van een ouder 

ontvangen over dat de school op zoek is gegaan naar een alternatief 

toen de mogelijkheden van de eindcito beperkt bleken. 

Systeemtechnisch verliep alles prima. Positieve ervaring van 

leerkrachten t.o.v. digitale cito eindtoets in voorgaande jaren. De 

meeste kinderen vonden het prettig om de toets op een ipad te maken. 

Er is meer ruimte aan de tafels en tijdsduur was prettig. Vraagstelling is 

duidelijk en grotendeels vergelijkbaar met wat de kinderen gewend zijn. 

In alle Eindtoetsen (Cito, Dia, Iep, Route 8) zitten 60 opdrachten die 

precies hetzelfde zijn, verspreid over de onderdelen rekenen, 

taalverzorging en lezen. 

ii. Staking 15 maart 

Meerderheid van het team heeft aangegeven te willen staken. De school 

is daarom dicht. 

iii. Klokkenluidersregeling 

Regeling ‘Melding vermoeden van een misstand’. Keender is verplicht 

een dergelijke regeling te hebben vanwege de grootte van de 

organisatie. Leerkrachten hebben de regeling allemaal ontvangen. 

iv. Nieuwe bestuurder 

Er is een werving- en selectiebureau uit deze regio gekozen. BAC wordt 

nu geformeerd. Profiel is opgesteld; vraagt nog goedkeuring van GMR. 

Vervolgstappen worden samen met het wervingsbureau nu gezet.  

 

Kinderraad  

De Kinderraad denkt na (en vraagt in de groepen na) over de besteding 

van de schenking. 

 

3. Lief en leed (goedkeuren) 

 Is goedgekeurd. 

  

4. Open dag 



Deze vindt plaats op 20 maart a.s. van 16.00 tot 20:00 uur. Nursan zal 

namens de MR in de middag daar aanwezig zijn om eventuele vragen van 

bezoekers te beantwoorden en Evelien doet hetzelfde in de avond.  

 

5. Cursus MR 

 Wachten tot het nieuwe schooljaar tot GMR nieuwe cursus aanbiedt.  

 

6. Rondvraag 

 Huishoudelijk reglement verschoven naar de volgende vergadering. 

 Jaarorganisatie moet altijd vast op de agenda.  

 

Volgende MR vergaderingen (allen op een woensdag): 

3 april 2019 

15 mei 2019 

19 juni 2019 

 

 
 


