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Notulen MR-vergadering 
1 februari  2016 op de Hemschool 

 

Aanwezig:  Ilma Tjeertes,  Kees van Langen, Fenna Kremer, Ingrid van Heezen , Moniek Spigt,    
                   Louise Wilmans 

Afwezig:   Daphne Hauwert, Sandra Caspers, Monique Graaf,  

Notulen gemaakt door: Fenna 

 
1. Welkom nieuw MR lid Louise Wilmans 

    De voorzitter opent de vergadering en heet ons nieuwe MR lid Louise Wilmans van         
    harte welkom. 

2. Afspreken wie de taken van Daphne gaat overnemen de rest van dit schooljaar. 
    De notulen worden bij toerbeurt gemaakt, Moniek neemt het secretariaat tijdelijk   
    over.  

3. Vaststellen van de agenda. 
4. Notulen van vorige MR vergadering 

    Deze worden goedgekeurd. Fenna zorgt dat ze op de Padlandsite gezet worden. 
5. Ingekomen post 

    Geen ingekomen post. 
6. Mededelingen vanuit OR 

    Er is een verslag van de laatste ouderraadvergadering binnen gekomen waarin de kerst en    

    het sinterklaasfeest geëvalueerd zijn.  

7. Mededelingen vanuit bestuur/directie 

    Aan de orde komt o.a.:  
    Het ziekteverzuim binnen de scholen 
    De risico-inventarisatie en –evaluatie van de Stichting. Een deel hiervan wordt   
    doorgegeven aan de ict. 
    De open dagen zijn gepland.  
    Voor ‘t  Padland: 21 maart van 13:15 tot 19:00. De leerlingen worden erbij     
    betrokken. Groep 5 laat de decorstukken zien die gemaakt zijn, groep 8 maakt een  
    PowerPoint, groep 7 gaat  posters maken  
    De Hemschool heeft 16 maart een open ochtend.  

8. Schoolplan: hoofdstuk 4 en 5 
    Besproken 



9. Peuterspeelzaal Hem 

De peuterspeelzaal bij de Hemschool start 1 april 2016. 

10. Onderwijs 2032 

Het punt onderwijs 2032 komt regelmatig terug op alle niveaus . Op schoolniveau bij de 

keuze van methodes en methodieken en tijdens inhoudelijke vergaderingen. Binnen 

Stichting Present worden de directeuren geschoold. Er is nog veel meer uit te halen, zeker 

nav de inspirerende gezamenlijke avond. Een punt van aandacht 

11. Continurooster 

Ilma gaat de vorige enquête bekijken. Hier komen we de volgende vergadering op 

terug.  

12. GMR/MR avond  

30 maart is er een studie-avond voor leden van de MR en de GMR. Het thema is 

“Communiceren met ouders”.  

13. Rondvraag  

We gaan een groepsapp maken  

Louise heeft zin in de MR 

Er  is  een sollicitatieprocedure voor een vacature in de raad van Toezicht 

14. Sluiting 

Rond 21:30 sluit de voorzitter de vergadering  

 

 

 

 


