
Van de MR. 
 

Donderdag 5 juli jl. was er een MR-vergadering. 

 

Hieronder een samenvatting van de hoofdpunten. 

 

Ouderavond:  

De ouderavond is geëvalueerd en is niet door gegaan door te weinig aanmelding. 

Door ouders is op inschrijf formulier aangegeven bij de vraag om welke reden u niet 

aanwezig kon of wilde zijn. De reacties waren o.a.: 

 Een te volle agenda 

 Thema ‘voeding en beweging’ te bekend 

Als MR hebben we besloten om komende schooljaar geen ouderavond te organiseren. Wel 

blijven we nadenken over een zinvolle avond voor in de toekomst. 

 

Jaarverslag 2011-2012: 

Een aandachtspunt dat sterk naar voren komt is Begrijpend Lezen. Dit is niet alleen op onze 

school een probleem, maar ook bij andere scholen van de vereniging. Daarnaast valt de lage 

score van Woordenschat op. Dit heeft veel te maken met Begrijpend Lezen. Het komende jaar 

wordt hier actie op gezet. Een vakdocent komt samen met het team, de toets, de manier van 

lesgeven etc. analyseren.  

 

Ouders van nieuwe leerlingen geven aan graag wat meer contact te willen met de leerkracht 

over de gang van zaken op school, maar ook wanneer er bijvoorbeeld een ongelukje is 

gebeurd, vinden ze het prettig dat ze daar als ouders van op de hoogte worden gesteld. 

 

Het jaarverslag is ter goedkeuring door de MR ondertekend. 

 

Schoolgids: 
De schoolgids is nu veel beter leesbaar! De MR is akkoord. 

 

Schoolarts: 
De commissie Zorg heeft de ontevredenheid, dat de ouders van de leerlingen in groep 2 niet 

meer mee mogen naar het onderzoek, bij de gemeente aangekaart. De GGD zelf gaat ook na 

een jaar op deze wijze gewerkt te hebben alles evalueren. Dit blijft dus nog een 

aandachtspunt. 

 

EHBO: 

Er komt op school een enquête om bij de kinderen te polsen aan welke naschoolse activiteiten 

behoefte is. Hier zal dan zo mogelijk op worden ingezet. Wellicht valt de EHBO hier onder. 

 

Verkiezingen:  

Na de zomervakantie zal er nieuwe verkiezing moeten worden opgestart. Rudi zal per januari 

2013 uit de MR gaan. 

 

Volgende MR-vergadering 

Datum volgende MR vergadering is nog niet bekend. 


