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Notulen van de MR-vergadering 
04-10-2018 op ‘t Padland 

 
Aanwezig: Karen Poelwijk, Ingrid van Heezen, Sandra Caspers, Moniek Spigt, Fenna Kremer, 
Geertje Lamboo en  Renee Smid 
 
20.00 uur 

1. Welkom  
Klokslag 20:00 uur opent de  voorzitter de vergadering.  
Een speciaal welkom is er voor de 2 nieuwe MR leden: Renee Smid en Geertje Lamboo. 
Moniek wil graag stoppen, zij is misschien voor het laatst.  
Twee ouders, Corine van Ham en Anne-Jitske van Vliet (voorzitter OR) sluiten ook aan. 
Corine en Anne-Jitske komen  uit interesse , Anne-Jitske wil tevens  kijken hoe de 
communicatie tussen de MR en de OR versterkt kan worden.  
We bespreken eerst het jaarverslag van de MR. Deze is aan alle ouders van school 
gestuurd. Er zijn geen op- of aanmerkingen.   

2. Vaststellen van de agenda 
Het jaarplan 2017-2018 is een evaluatie van het jaarplan 2017-2018, het jaarplan 2018-
2019 is het plan voor het komende jaar. Omdat niet iedereen dit begrepen heeft spreken 
we af dat op- en aanmerkingen over het evaluatieverslag naar Ingrid gemaild worden. Het 
jaarverslag 2018-2019 wordt  op de volgende vergadering besproken. 
De schoolgids wordt voor maart op de agenda gezet, dan wordt er aan een nieuwe gids 
gewerkt. We gaan in klein comité de gids bespreken waarbij we gaan kijken of onze pilots 
zoals de Kanjertraining genoeg op de voorgrond staan. Een datum wordt de volgende 
vergadering gepland. Ook gaan we kijken of de volgorde van onderwerpen in de gids nog 
voldoet. Verder gaan de leerkrachten kijken of in de schoolgids staat wat zij belangrijk 
vinden  terwijl de ouders gaan kijken of zij zich kunnen vinden in de inhoud van de gids.  

3. Notulen vorige MR-vergadering 
Deze worden goedgekeurd. 

4. Ingekomen post 
Deze bestaat uit een cursusaanbod voor MR leden en een tijdschrift voor MR leden. 

5. Mededelingen vanuit OR 
a. Overdracht gegevens / mailverkeer 

De ouderraad wil graag dat mail vanuit de MR naar meerdere OR leden 
verstuurd wordt. 

b. Gelijk vergaderen 
Dit wordt lastig, wij vergaderen in principe op donderdag, de OR heeft de 
meeste vergaderingen op dinsdag gepland. Anne-Jitske wil af en toe wel bij ons 
aanschuiven. 

c. Klassenouders 
Dit gaan we eerst in het team bespreken.  
 

 



6. Mededelingen vanuit bestuur/directie 

 De nieuwe schoolplanperiode is vandaag begonnen 

 1 oktober was de teldatum. We zijn 6 leerlingen gedaald 

 De peuterspeelzaal is nu 2 dagdelen per week open. Er wordt naar gestreefd op dit  te 
verhogen. 

7. Notulen GMR 
Hier zijn geen opmerkingen over.  
De GMR heeft een gesprek met de inspectie gehad. Dit ging erover of de mening van de 
GMR gehoord wordt. 

8. Schoolgids hoofdstuk 1 en 2 
Zie punt 2 

9. Jaarplan verslag 2017-2018 
Zie punt 2 

10. Jaarplan verslag 2018-2019 
Zie punt 2 

11. Evaluatie informatieavond  
De informatieavond was erg leuk. Vrijwel alle ouders zijn geweest. De kinderen hebben op 
hun manier informatie gegeven. De leerkrachten gaan de ouders informatie sturen over 
het komende schooljaar. De ouderraad was duidelijk aanwezig op de informatieavond. 

12. Werkafspraken / verwachtingenblad 
In een cursus afgelopen schooljaar zijn de 7 regels voor directeuren, voor leerkrachten voor 
leerlingen en voor ouders besproken. Wat wordt er van al deze groepen mensen verwacht 
op ’t Padland. Er volgt een discussie: willen we dit?? Hoe kunnen wij de ouders meenemen 
in onze visie “Samen op pad”? Moeten we regels opstellen??? We gaan hier de volgende 
keer mee verder.  

13. Actief ouderschap 
Hier gaan we de volgende keer over praten. 

14. Rondvraag 
De ouderraad heeft een “smoelenbord” gemaakt. Het voorstel is dat de MR dit ook gaat 
maken. Dit gaan we regelen. 
De ouders en de nieuwe MR leden vonden het prettig om aanwezig te zijn. 

 
 

Vergaderdata MR: 
21 november 

Vergaderdata GMR: 

 
 

 
    
            


