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Notulen MR-vergadering 19-11-2019  
 

Aanwezig: Chantal Wegman, Ellen van den Bos, Brigit Hilgerink, Lisanne Wolbert,  
                    Dorien Haverkort  
Afwezig (m.k.): Ivo Aarninkhof  
Notulist: Dorien Haverkort ( (vervangende notulist)  
Gasten: Jasper Diele en Gerben Ottink  (vanfaf 19.45) 
 

  

1. Opening en vaststelling vergadering  
Chantal (vice-voorzitter) opent de vergadering.  
Agenda wordt goedgekeurd.   
 

2. Notulen en actielijst vorige vergadering  
Een keer lettertype aanpassen, verder goedgekeurd.   
 
3. G.M.R.  
Geen nieuwe zaken die besproken hoeven worden.   
 
4. Reserve-gelden M.R.: wat doen we er mee?  
Het tegoed mag niet hoger zijn dan 2466,98.   
Wat teveel is wordt teruggeboekt t.g.v. de school.   
  

 5. Speerpunten:   
• sociale veiligheid evaluatie M.R. (hoe doen wij het?)  

Zien (vragenlijsten wat betreft sociale veiligheid)  is afgenomen. In de middenbouw 
blijkt dat de leerling-vragenlijsten negatiever uitvalt. Het lijkt erop dat de kinderen de 
vragen niet helemaal begrijpen. Ook zijn de antwoordmogelijkheden lastig, 
bijvoorbeeld :  “dat is bijna altijd zo” of “dat is altijd zo”.  

• evaluatie M.R. (hoe doen wij het?)  
Het is lastig evalueren als je niet weet wat de criteria zijn. Het is makkelijker als er 
een kader is. Ellen kijkt of er richtlijnen zijn en dit punt komt terug op een volgende 
vergadering.   
  

6. Brede brainstorm  
Geen punten voor de brede brainstorm.  
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M.R. vergadering met directie  
  

7. Opening M.R. Met directie  
Chantal heet de directie welkom.   
  

8. Notulen (gedeelte waarbij de directie aanwezig was)  
Goedgekeurd  
Actiepunt: Blink evalueren  
Blink wordt blijvend geëvalueerd, zowel door leerkrachten als door leerlingen.   
Actiepunt: Onveilige situatie Kiss&Ride strook.   
Gerben is in overleg met de gemeente. De verkeersambtenaar neemt contact op met school. 
Dat is tot nu toe niet gebeurd. Voor 31 januari moet er een plan zijn.   
Actiepunt: AI-cursus  
Op dit moment wordt hier nog geen actie in ondernomen.   
Actiepunt: Deurningen-app  
Wanneer er schoolse zaken zijn die het dorp aangaan zal Gerben dit doorgeven aan de 
beheerder van deze app.   
Actiepunt: Uitwerkingen ideeën ICT-investeringen  
De wensen zijn in beeld.   
  
9. Mededelingen directie  
Afgelopen donderdag zijn er twee mensen geweest van het CPS voor een preview wat 
betreft The Leader In Me. Het was een geslaagde dag en basisschool Willibrordus is klaar 
voor de review. Vertrouwen en ruimte geven aan kinderen waren de punten die zeer positief 
werden ervaren.   
  
10. Begroting   
De MR-leden geven een positief advies wat betreft de begroting 2020.    
  
11. Najaarsoverleg directie-College van Bestuur: terugkoppeling  
De najaarsbespreking met het college van bestuur was positief  
  
12. Vervangingen leerkrachten (lang/kort)  
De vervanging van de zwangere leerkrachten is bijna rond. In december worden ouders 
hierover ingelicht.   
  
13. Techniek in het onderwijs  
Of er voldoende techniek wordt aangeboden in de school ligt aan het feit door welke bril er 
wordt gekeken. Het voldoet wel aan de kerndoelen die gesteld zijn. Techniek is geïntegreerd 
in de methode Blink. Op dit moment zit het lessenplan vol.   
Het benutten van kennis van anderen is zeker de moeite waard om te overwegen.   
 

14. Rondvraag  
Ellen: Hoe kunnen we een nieuwe notulist krijgen? Ellen vraagt dit bij de eerstvolgende 
informatiebijeenkomst groep 1.   
 

15. Sluiting  
Chantal sluit de vergadering om 21.00 uur.   
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Bijlage: Actielijst MR-overleg 
 
 

Beschrijving Actie Aanhouden/uitgevoerd 

 
Onveilige situatie kiss & ride strook bespreken met 
Gemeente Dinkelland.  
 

 
Gerben   

 
Jan 2020 

Richtlijnen wat betreft  evalueren MR Ellen Maart 2020 

Overschot MR gelden mag teruggeboekt worden 
t.g.v. de school. Mail sturen aan Rick Keus.  

Dorien Nov 2019 

Mail naar MR-leden checken wat betreft de 
emailadressen  

Jasper/ 
Gerben 

Nov 2019 

PPT najaarsoverleg sturen naar MR-leden Jasper/ 
Gerben 

Nov 2019 

 


