
Medezeggenschapsraad o.b.s. “De Eshoek” 

Molenakkers 30,  9468 BM Annen, tel: 0592 271316 eshoek@primah.org 
Secretaris: Kundina Venema, mr.eshoek@primah.org 

 
Datum  : 30 januari 2017 
Tijdstip  : 20.00 - 22.00 uur 
Locatie  : o.b.s. De Eshoek 
Afwezig  : Sander ivm ziekte afwezig 
Notulist  : Jolieka Regterschot 
 
Notulen  

 
1. Opening en vaststellen agenda  

Meidina opent de vergadering, agenda wordt vastgesteld. Kees Epema, waarnemend MR lid, wordt 
welkom geheten.          

2. Ingekomen stukken  
Diverse tijdschriften binnengekregen van de MR  
Verkiezingen OPR zijn door technische problemen niet volgens plan verlopen, wordt meegenomen in de 
GMR. Saakje stelt OPR op de hoogte.  

3. Mededelingen directie 
Personele aangelegenheden: 

 Onderwijsassistente naar tevredenheid gestart 

 VIPmedewerker  is uitgebreid met aantal dagen. 

 Nieuwe leerkracht  i.v.m. langdurige ziekte  

 Vaste onderwijsassistente op de maandagen ziek 

 Er zijn nog voldoende vervangers in de poule  

 P&O medewerker is benoemd 
4. Notulen en actielijst 6-12-16 

Notulen zijn vastgesteld met dank aan Gitte  
5. Andere schooltijden 

Uitnodigingen zijn verstuurd voor de voorlichtingsavond. Op dit moment 77 aanmeldingen. Anja geeft 
toelichting over het programma en hoe meningen ouders worden geïnventariseerd. Programma wordt nog 
rondgestuurd naar de ouders (nadat ook MR leden meegekeken hebben met enkele programma 
onderdelen), met nadruk dat het gaat om het in gesprek gaan over ‘Andere schooltijden’.  
Volgende vergadering MR wordt gebogen over hoe met stemming om te gaan betreffende de enquête die 
gaat worden opgesteld.  

6. Thema avond 6 maart  
Ouderkracht: CJG Gieten wil hier wel samen met iemand van de gemeente (betreffende zorg en financien) 
een workshop geven.  
Jongensgedrag en meidenvenijn/sociogram/Vision: door specialist gedrag  
Hoogbegaafdheid; door specialist (hoog)begaafdheid 
Duur 2x workshop 60 min: 30 min presentatie, daarna 30 min interactie  
Inloop 19.40 uur, eerste workshop 20.00 uur, tweede 21.00 uur en drankje na afloop. Uitnodiging ideeën 
voor volgend jaar bij deur op flaps. 
Back up: zie notulen 6/12/16 evt nog game verslaving, rouw... 
Streven voor 14/2 programma helder, Anja maakt daarna folder.   
Kick off door Meidina en Anja  

7. Financiën MR  
Financieel verslag 2016; goedgekeurd door de MR  
Wat zijn vergaderkosten? Koffie, thee, kopieerkosten, folders etc.. 
Begroting 2017; goedgekeurd door de MR  

8. GMR info (ter informatie)  
Vorige week is DB bijeengeweest voor komende vergadering 16 februari, nog geen nieuwe informatie. 
Op agenda staat o.a. TOP Drenthe, HVO/Godsdienst en ‘Andere schooltijden’.   
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9. Tekst MR-vergadering t.b.v. de nieuwsbrief        
Waarnemend MR lid, Kees Epema is welkom geheten. Financieel verslag van 2016/2017 is goedgekeurd. 
Er is gesproken over organisatie van de thema-avond en welke workshops er gegeven gaan worden. 
Daarnaast is er aandacht besteed aan de definitieve programmering en insteek van de ouderavond over 
‘Andere schooltijden’. 

10. Rondvraag/w.v.t.t.k. 

Voor volgende keer social media op agenda op verzoek Meidina, o.a. delen foto’s/video’s van 

uitjes/schoolreisjes. Wat hier mee te doen? Richtlijn er weer bijpakken en hoe omgaan met afwijkingen 

hiervan door ouders.  

11. Sluiting  

     


