
Notulen MR Obs De Zilvermeeuw 

Datum: 18 november 2019 
Aanwezig: 3 ouders, 2 leerkrachten, 1 directie 
 
1. Opening: 
 
2. Notulen vorige keer (16-09-2019): 
- De notulen worden geanonimiseerd waarna gevraagd wordt om ze op de portal te zetten. 
- Het oud papier schema blijft een punt van zorg. Er zijn structureel te weinig lopers. Directie en OR 
hebben hierover een afspraak. 
 
Actiepunten:  
- De afvalwerkgroep is weer begonnen met het verwerken van het afval op de vrijdag. Er is een 
grotere groep ouders betrokken en doordat er een groep minder is, is de taak ook kleiner geworden. 
- De jaarplanning + activiteitenplan zijn verstuurd naar de MR leden. 
 
3. Agendapunten: 
3.1 Vanuit de directie: 
- Stand van zaken plan van aanpak: 
* Er zijn grote stappen gemaakt, mn op didactisch gebied.  
Morgen komen PO leden observeren in de groepen op het didactische gebied.  
* De verbouwing en nog een aantal andere zaken hebben er voor gezorgd dat er achter gelopen 
wordt met het documenteren van (beleids)stukken.  
In december komt hiervoor ondersteuning van de PO raad op school om samen te inventariseren wat 
er nog ontbreekt.  
 
- Inspectie bezoek 28 januari: 
Belangrijkste is om aan de inspectie te kunnen laten zien wat er tot nu toe ingezet is om 
veranderingen aan te brengen en om aan de bevindingen van de inspectie te werken. Gehoopt wordt 
dat er tijd genoeg is geweest om voldoende veranderingen aan te brengen.  
 
- Personeel ivm ziekte: 
Directie geeft een update van de stand van zaken.  
 
- Tijdens de komende studiedag wordt er gesproken over de Jenaplan invulling. 
De leerkrachten ervaren met de nieuw ingezette methoden al meer ruimte om volgens de Jenaplan 
principes te kunnen werken. Het krijgt steeds meer invulling en uitwerking.  
De oudergeleding geeft aan dat zij hier blij om zijn en het ook graag willen ervaren. Hoe kunnen de 
leerkrachten dit delen met de ouders? Fiep is een mooi instrument om met ouders/betrokkenen te 
delen, om zicht te geven wat er in de groepen gebeurd.  
 
3.2 Huishoudelijk reglement + Jaarplanning + Activiteitenplan: 
We komen hiervoor dinsdag 17 december bij elkaar om 19.30 uur op de Zilvermeeuw.  
 
4. Rondvraag/ W.v.t.t.k: 
- In de komende periode zal er een start gemaakt worden met het werven van een nieuw MR lid 
vanuit de oudergeleding. Volgens het rooster van aftreden, zal per 1 april de 1ste ouder aftreden.  
- Er wordt navraag gedaan bij de GMR hoe de taken van onze vertegenwoordiger worden 
overgenomen gedurende haar ziekte.  
 
6. Sluiting: Om 20.50 wordt de vergadering gesloten. 


