
 

Agenda vergadering Medezeggenschapsraad 

Datum: 24 januari 2020 

Tijd: 14.00 uur (directie aanwezig: 14.00-15:15) 

Locatie: lerarenkamer OBS De Meerkoet 

@bsdemeerkoet.nl 

Aanwezig: Joek, Mieke, Sander, Imke,  Tanja, Debby en Stef.  
Afwezig met afbericht:  Annebel 

Voorzitter: Imke 

Penningmeester: Tanja 

MR en directie aanwezig: 

1) Opening (+vaststellen agenda) 
 

● De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.  De agenda wordt vastgesteld.  

 
2) Ingekomen stukken (MR mail, ideeënbus) 

 

● Er is geen ingekomen post c.q. andere stukken. 
 

3) Mededelingen vanuit bestuur 

● Arboplan invoegen in activiteitenplan en jaarlijks evalueren met MR in 2e vergadering van het 

nieuwe schooljaar.  
● Directie zal 1 a 2 weken voor MR vergadering punten vanuit directie voor bespreken met 

Imke. 

● Schoolplan/formatieplan gaat veranderen. Voor eind mei 2020 definitief. Van formatieplan 
hangt begroting af. MR zal tussentijds (eerstvolgende vergadering) worden geïnformeerd. 
Over 2 weken zal formatieplan besproken worden. De schoolgids zal aangepast worden n.a.v. 

formatieplan.  
● N.a.v. diverse gesprekken met ouders is ervoor gekozen om leerlingvolgsysteem IEP nog niet 

in te voeren in schooljaar 2019-2020. Een aantal leerlingen in de bovenbouw zijn uitgekozen 
om naast de CITO toets ook de IEP toets te maken. Deze groep heet schaduwgroep.  

● Kinderen krijgen geen cijfers meer bij toetsen omdat ieder kind op zijn eigen niveau 
werkt/zich op zijn eigen manier ontwikkeld  (vooruitgang).  

● Op dit moment wordt er een plan gemaakt voor eventuele verbouwing in pand (ook in het 

kader van projectmatig onderwijs).  

● Joke krijgt tot de zomervakantie een dag in de week juf Pauline ter assistentie.  

 



 

Voortzetting vergadering, in afwezigheid van directie: 

4) Contactboom  

 

● Actie Annebel <> overleg met Marjon/Jurgen van Baar?  

5) Afspraken huishoudreglement en activiteitenplan 
 

● Openstaande punten doorgenomen. Mieke zal deze doorvoeren.  
 

6) Werving nieuw MR lid  

 
● Vacaturen via Debby op FIEP laten zetten.  Uiterste termijn om te reageren is 14 februari 

2020. Debby op 10 februari 2020 herinnering laten sturen via FIEP.  Bij meerdere gegadigden 
zal dinsdag 25 februari  2020 stemming plaatsvinden.  

 
7) Diversen  

 

● De leerlingenraad is momenteel bezig met herinrichten van de bibliotheek.  

  

8) Werving nieuw MR lid  
 

● Niets meer aan de orde zijn de sluit de voorzitter de vergadering om 15.45 uur.  

 


