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MR vergadering 24 januari 2018 
 
Aanwezig: Jeroen (voorzitter),  Sjef, Marieke, Anouk (notulen), Willeke, Karin, Myra  
(GMR) 
 
Notulen vorige vergadering 
Notulen vorige vergadering zijn vastgesteld. 
 
Naar aanleiding van de actielijst: 
 
Communicatieplan / ouderportaal:  
In Boco is dit besproken en het wordt met team besproken. De invulling van de 
openstelling volgt. De wens van de ouders is dat de citotoetsgegevens en 
methodetoetsgegevens open worden gesteld. 
 
Er  is gesproken over klassenapps. Wat is wenselijk? 
In het kader van een vlotte communicatie zou het een goede mogelijkheid zijn om 
informatie snel naar de ouders te communiceren. Ervaring leert dat app sneller gaat dan 
mail.  
De school zelf zal hier voorlopig geen gebruik van maken. School zal de berichtgeving via 
parnassys laten lopen. Ouders zijn echter vrij om met elkaar een groepsapp te hebben. 
 
Wanneer er vraag is naar een bepaalde expertise kan het team dit bij de oudergeleding 
MR aangeven zodat zij kunnen helpen zoeken.  
 
Er is gesproken over de lestijden. Alternatieve lesroosters hebben veel impact om te 
realiseren. Besloten is de behoefte eerst breder te peilen alvorens een vervolgstap te 
nemen. In de discussie nemen we de variant van 5 gelijke dagen tot 14,00uur mee. 
 
 
Mededelingen Willeke:  
 
Vertrek Marloes (onderbouw) sollicitatieronde gaat deze week van start. 
 
Binnen de Gmr is op dit moment het speerpunt de werkdruk. Daarnaast wordt 
gesproken over de functiemix. Er zijn LB-a en LB-b functies die geen invulling krijgen 
binnen de stichting. Binnen de Skoss zou 40% een Lb functie moeten hebben. 
Er is nu een commissie in het leven geroepen die hier naar gaat kijken. Welke 
voorwaarden en eisen zijn er en moet daar iets in worden herzien. 
Met de komst van een nieuwe Skoss-directeur wil de Gmr een meer proactieve rol gaan 
innemen.  
 
Financiën:  
Volgend jaar hebben we weer extra gelden voor personeel. Er is gesproken over nog een 
jaar een gymdocent.  
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Eind van het jaar gaat Karin uit de Mr. 
 
Data plannen voor de vergaderingen tot het eind van het schooljaar. We wisselen de 
dagen af.  
 
Nieuwe data:  maandag 12 maart  
  dinsdag 10 april (formatie) 

donderdag 7 juni (meerjarenplan, evaluatie jaarplan en vooruit blikken 
nieuwe jaar) afsluiting BBQ 

    
Een algemene vraag over hoe we verder gaan met Snappet? 
Het team evalueert veel, stelt bij, past aan e.d. Er ligt nog geen officieel protocol over de 
werkwijze van Snappet. Wel een concept maar er wisselt nog regelmatig een en ander. 
Er lijkt behoefte bij de ouders te zijn meer inzicht te krijgen in Snappet. Willeke zal een 
stukje schrijven in de maandinfo.  
 
Hoe zetten we project duurzaamheid in?  
Start in maart 
Nog meer afval scheiden in de klassen, aandacht voor bekers en verpakkingen 
Recycle kast (bijvoorbeeld voor kosteloos materiaal voor lessen van Lijntje) 
Goede doel wordt ALS 
 
Volgende vergadering 
 
Ouderbedankavond evalueren 
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