
 

 

 

Verslag MR vergadering Martinus 

 

 

Datum:   maandagavond 6 februari 2017 
Locatie:  Koffiekamer 
Start:   20.00 uur 
Aanwezig: Ine Verdonk, Martijn van Raaij, Ingrid Noordman, Jacomien Vromans, Maaike 

Nieuwenhuis, Jolanda Caeijers. 
Afwezig: Henja van der Vegt  
 
 

1. Opening 
 

2. Mededelingen 
- Ouderpanel: Ine legt uit wat het doel is van het ouderpanel. 20 februari vindt het eerste 
ouderpanel plaats. Dan gaan we het over de rapporten en de algemene informatie avond 
hebben. Ouders hebben hier inmiddels al een brief over ontvangen. 
Martijn geeft aan dat hij het goed zou vinden als de MR en OR een stuk informatie zou geven 
op de algemene informatie avond.  
- In groep 7/8 hebben wij de tot 1 mei extra ondersteuning van leerkracht Sabine.  
- Carlo Segers stopt bij Skozok.  
- Vervangen is momenteel een probleem. Maaike zoekt altijd zo goed mogelijk naar 
oplossingen. Soms lukt dat echter niet en kan het zijn dat een klas opgesplitst moet worden.  
- 94% procent van de ouders heeft de ouderbijdrage betaald. Het nabellen en opnieuw 
verstrekken van de brief met verzoek om de ouderbijdrage te betalen, heeft niet 
geresulteerd in het daadwerkelijk overgaan tot betalen. 
 

3. Verslag MR vergadering d.d. oktober 2016:  
Verslag wordt via mail goedgekeurd en komt daarna op de website.  
Maaike heeft weer een gesprek gehad over de schoonmaak. Het is echter nog steeds niet 
opgelost. Maaike gaat hier aanstaande vrijdag  weer achteraan (schoonmaak en vervangen 
tegeltjes toiletten) en houdt ons op de hoogte.  
Maaike gaat na of het er ooit gevraagd is om een zebrapad op de Bergstraat. 
 

4. Ingekomen  
Agenda GMR november 2016 
Verslag GMR  
Agenda GMR februari 2017  
Jaarplan MR 
verzonden post 
 

5. Rol vertrouwens persoon: informatie van Maaike 



Rol van de vertrouwenspersonen binnen Skozok is veranderd. Er is geen ouder meer in deze 
rol. Leerkrachten hebben deze rol nu op zich genomen om de lijntjes korter te houden.  
 

6. Aanpassing schoolgids: informatie Maaike 
Maaike stelt voor om de schoolgids door het jaar heen aan te gaan passen. Ze stelt voor de 
schoolgids op te splitsen en door meerdere mensen kritisch door te laten lezen. De ouder 
geleding van de MR leden vinden dit goed. Het team gaat de schoolgids ook nog kritisch 
bekijken. 
Ingrid vraagt de schoolgids op bij Esther en maakt een opzet wie welk hoofdstuk gaat lezen.  
   

7. Jaarplan MR: Wat bespreken we en wanneer? 
Vanaf volgend schooljaar plannen we ook 6 vergaderingen, net als Agnetendal.  
Op 27 maart plannen we een extra MR vergadering.  
 
Agendapunten 27 maart: TSO (Ine en Jolanda vragen vooraf bij de overblijf na hoe het loopt), 
Vakantierooster, uitgangspunten formatie, schoolgids, voorbereiding huishoudelijk 
regelement MR 
Agendapunten 15 mei: huishoudelijk reglement MR, formatie (ontwikkelingen), financiering 
musical groep 8. 
Agendapunten 26 juni: schoolgids, schoolplan 
  

8. Rondvraag: 
Bruggetje: De nieuwe opzet van het bruggetje is niet fijn. Is deze opzet Skozok breed 
afgesproken? Hier hebben we nu geen antwoord op. Komt de volgende keer terug.  
 
 

 
 
 
 
 


