
 

 
Notulen Medezeggenschapsraad (voorlopig) 
 
 
Datum: 18 juni 2019 
Aanwezig:  Esther Boskamp, Simone Rock, Yvonne van der Deure, Mabest Othman, 

Steven de Wit, Peter Hopstaken, Linda van der Eijk, Heidi Heemsbergen,  Erik 
(kijkt mee) 

Afwezig:  

19-32  Esther heet iedereen welkom. 

19-33 Agendapunten:  

19-34 Agendapunten met directie: 
 
Speerpunt: 
Klassenverdeling i.o.m. de Hasselbraam is in volle gang. Er zijn 3 opties en deze worden nu 
besproken. Verzocht om voor 28 juni a.s. reactie te geven. 
 
Schooljaarplan – inhoudelijke vraagstuk: PDCA cyclus vanuit het team zou een waardevolle 
toevoeging kunnen zijn in je kwaliteitsborging. 
Verzoek om alle aanvullingen/vragen en opmerkingen te mailen naar Steven.  
Steven past aan en Esther accordeert. 
 
Website: 
Pagina MR moet aangepast worden. 
Jaarverslag niet vindbaar. 
Recente reacties verwijderen. 
Zeppelin crew is een oude foto. 
Kopje foto’s weghalen. 
Schoolgids staat er dubbel op. 
Protocollen verversen, o.a. sociale media, mobiele telefoons toevoegen 
Non stop vliegen m.b.t. groepen in de tussenruimte aanpassen. 
 
Social Scools 
Cito scores komen niet in Social Schools. Dat kan ook niet.  
Leerkrachten gaan er voor zorgen dat het voor het einde van het schooljaar meegegeven 
wordt voor de ouders. Dit wordt in de aankomende luchtpost gecommuniceerd.  
Simone zorgt voor een stappenplan en Peter verspreid het onder de leerkrachten. 
Vanuit de ouders is de wens om direct te kunnen communiceren met de leerkracht via Social 
Schools. 
Steven gaat het met het team bespreken en met Social Schools de mogelijkheden bekijken. 
 
Formatie is rond! 
 
Notulen is goedgekeurd 
 
19-35 Agendapunten zonder directie: 
* MR geleding 2019/2020: Erik is voor de 2de keer wezen kijken. We blijven actief werven 
voor een ouder erbij. 
 
19-36  Ingekomen stukken /mededelingen 



 

 

 
19-37  Mededelingen OC 

-  
 
19-38  Wat verder ter tafel komt en rondvraag 

Simone geeft aan dat ze het belangrijk vindt dat nieuwe MR leden de scholing 
gaan volgen. Het zou ook goed zijn om met MR leden binnen Blosse contact 
op te nemen. 

 
 
Sluiting: 
  Afscheid genomen van Simone Rock, Mabest Othman en Linda van der Eijk. 


