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Verslag van de MR-vergadering 
05-02-2018 op ‘t Padland 

 
Aanwezig: Ingrid van Heezen, Louise Wilmans, Karen Poelwijk, Sandra Caspers, Moniek Spigt, 
Fenna Kremer 
 
1. Welkom  

De voorzitter  heet iedereen welkom.  Een speciaal welkom is er voor Ilse Jonker, zij komt 
een avond meekijken. Louise wordt ook speciaal welkom geheten, zij gaat de MR verlaten 
omdat ze gaat verhuizen.  

2. Vaststellen van de agenda 
De agenda wordt vastgesteld. We hopen dat we alle punten kunnen bespreken.  

3. Notulen vorige MR-vergadering 
Aanvulling op de notulen: Het resultaat van de enquête over de schoolfotograaf is dat we 
dezelfde fotograaf houden.  

4. Ingekomen post 
Een cursus over fusie  van de MR. Dit is voor ons niet van toepassing.  

5. Mededelingen vanuit OR 
De MR vindt het jammer dat het luizen pluizen stopt.  

6. Mededelingen vanuit bestuur/directie 
- Open maand, in verband met de aanmelding van nieuwe leerlingen voor komend jaar 
- Per gezin is er een link naar de ouders gestuurd over sociale veiligheid 
- De hekken rond school zijn/worden gerepareerd 
- Nav de terugloop in de peuterschool, de instroom van (zorg) leerlingen en het CVV aanbod in 

één van de twee peuterscholen hebben MR en school eerder een brief met zorg aan diverse 
instanties gestuurd.. Hierop wordt nu overleg gevoerd om te kijken naar een mogelijkheid om 
ook op locatie t Padland eerder en meer gericht aanbod te creëren. Hulp vanuit de gemeente, 
peuterschool, peuterspeelzaal en div (taal) instanties is hierbij van groot belang. 

7. Jaarplan 
Aanvullingen: 
- In de bovenbouw is men erg bezig met begrijpend lezen 
- Bij de kleuters wil men naar een nieuw leerlingvolgsysteem 
- We zijn een Kanjerschool, alle leerkrachten zijn geschoold. 

8. Sociale media 
Sinds dit jaar is er een boven schoolse ICT commissie binnen de Stichting Present. Er zijn 
richtlijnen uitgezet voor het gebruik van Facebook, als deze helemaal uitgewerkt, 
aangevuld en goedgekeurd zijn worden deze op de site geplaatst.  

9. Ervaringen continurooster 
Deze zijn in  de OR,MR en het team besproken. De reacties zijn overwegend positief. Een 
samenvatting van de evaluaties in de diverse geledingen van ‘t Padland komt in de 
nieuwsbrief. Ouders krijgen dan ook de gelegenheid om te reageren op het continurooster.  

10. Voorzieningen  samenwerkingsverband 
Geld voor zorg moet worden uitgegeven, mag niet opgepot worden.  
 



 
 

11. Invulling GMR-MR cursus avond 
De datum van de jaarlijkse cursusavond is nog niet bekend. Wel is bekend dat de avond 
verder zal borduren  op ouderbetrokkenheid, waar 2 jaar geleden een cursusavond over is 
geweest.  

12. Samenstelling MR (vacatures) 
Ilse besluit om plaats te nemen in de MR, welkom!  
Louise, tot ziens en veel plezier in Hoogkarspel. 

13. Rondvraag  
Louise: Jammer dat ik weg ga.  
Moniek: Het mailadres van de MR werkt niet. Er zal contact gezocht worden met de ict 
commissie.  

14. Sluiting 
Rond 22:00 uur sluit Sandra, onze vicevoorzitter,  de vergadering.  

 
 
 

Vergaderdata MR: Vergaderdata GMR: 

Maandag 09-04-2018 Donderdag 8 februari 2018 

Maandag 11-06-2018 Woensdag 28 maart 2018 

 Woensdag 25 april 2018 

 Donderdag 24 mei 2018 

 Woensdag 20 juni 2018 
 
 

 
    
            


