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Notulen medezegenschapsraad dinsdag 20 februari 2018
Aanwezig:  Mirella, Ruben, Hetty, Nicole, Patricia, Sanne, Natasja en 1 ouders  
Voorzitter: Mirella de Haan
Notulist: Sanne Groener

1. Opening en vaststelling van de agenda

2. Notulen d.d. dinsdag 19 december 2017 van Natasja Kamphuis
Geen op- of aanmerkingen, notulen zijn goedgekeurd, met dank aan Natasja.

3. Financiële commissie 
Er is gekeken naar een alternatief voor de Rabobank i.v.m. de hoge bankkosten. De Regiobank 
is bijvoorbeeld €6,- per maand goedkoper. Natasja zoekt dit verder uit.
Op dit moment is 83% van de vrijwillige ouderbijdrage binnen, hetgeen overeen komt met een 
bedrag van € 2976,-. Nieuwe herinneringen gaan de deur uit en dan hopen we dat de reste-
rende € 608,- ook binnenkomt, waardoor we in totaal op € 3584,- uitkomen en de begroting 
kloppend kunnen maken.

4. Ouderavond Mediawijsheid 
De ouderavond over kinderen en media was een nuttige avond, waarop ouders onder deskun-
dige begeleiding met elkaar in gesprek konden over dit thema. In maart is er nog een ouder-
avond over het vergroten van zelfvertrouwen bij je kind.

5. Schoolplan/Schoolgids
N.V.T.

6. Toetsen 
De citotoetsen die we 2x per jaar afnemen zorgen voor een flinke werkbelasting voor leerlin-
gen en leraren. Ze kosten veel tijd en voor de leerlingen, met name in de hogere groepen, is 
het soms lastig de motivatie voor deze toetsen op te brengen. Voor het team reden om alter-
natieven te verkennen. Zij willen graag dit schooljaar een pilot draaien met de DIA-toetsen. 
Het betreft hier kortere toetsen die digitaal op de tablets kunnen worden afgenomen. Ook qua 
verwerking en analyse bieden deze toetsen meer mogelijkheden. De MR geeft instemming om 
deze pilot te gaan doen. In juni kunnen we dan de ervaringen bespreken en besluiten of we de 
pilot gaan voortzetten.

7. Meerjarenbegroting 
N.V.T.
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8. PBS
We zijn bezig met de visualisatie van de gedragsverwachtingen samen met Ruben Nijhof. Het 
is de bedoeling dat in 1 oogopslag duidelijk is wat er op een bepaalde plek van leerlingen 
wordt verwacht (bijvoorbeeld rechts aanhouden op de trap). Dit is nog in ontwikkeling, Ruben 
probeert vooral vanuit de leerlingen te ontwerpen.
In januari hebben we wederom het Respectproject gedraaid, dit blijft een succesvol project.
We zitten nu in het derde studiejaar van het PBS traject en hebben besloten in het vierde jaar 
te gaan voor een certificering als PBS-school. Het is een bekroning op het werk en zal ervoor 
zorgen dat we actief bezig blijven met PBS binnen onze school.
De notulen van de  leerlingenraad worden doorgestuurd aan de MR.

9. Nieuws vanuit GMR vergadering van 19 feb Sinterklaas was gezellig
Weinig nieuws. De werkgroep regioplan Noord/Oost Twente heeft de vorderingen terug gekop-
peld en komt hier nog weer op terug.

10. Activiteitenoverzicht voor de komende periode: 
- Twentse schoolschaakkampioenschap (i.v.m. het winnen van het Lossers kampioenschap)
- Pasen
- Bezoek kinderkoor op 30 mei
- Koningsspelen
- Voetbaltoernooi
 

11. Mededelingen oudergeleding 
We zien positieve ontwikkelingen na het bericht “ouder tot ouder” in de nieuwsbrief.

 
12. Mededelingen teamgeleding 
Geen toevoegingen op bovenstaande

13. Mededelingen directie 
Geen bijzonderheden

14. Vaststellen agendapunten 17 april 2018 
- Samenstelling MR
- Formatie en indeling groepen
- Evaluatie werkgroepen
- PBS
- Meerjarenbegroting

15. Rondvraag 
In de nieuwsbrief van maart plaatsen we de oproep voor nieuwe MR-leden. In principe zijn er 
twee plekken. Natasja gaat ons verlaten en Mirella kan zich verkiesbaar stellen als ze dat wil. 
Het lijkt de MR handig vast de belangstelling te polsen om op de volgende vergadering te kun-
nen bepalen welke procedure we gaan volgen.


