
 
  
Datum  :  2 oktober 2017 
Tijdstip  :  20.00  - 22.00 uur  
Locatie  :  o.b.s. De Eshoek  
Aanwezig : 4 leden OG, 4 leden PG 
Afwezig m.k. :  2 leden PG 

Notulist :  Secretaris 

_________________________________________________________________________________ 

1 . Opening: 

Welkom nieuwe leden 

 

2. Rooster van aftreden: 
 

Wordt vastgesteld 

3. Mededelingen: 

Opmerking: te veel bijlagen 

Ingekomen stukken 3 stukken VOO. Ter kennisgeving. 

Mailadressen doorgeven voor PO-Raad 

 

  

Medezeggenschapsraad o.b.s. “De Eshoek”  
Molenakkers 30,  9468 BM Annen, tel: 0592 271316 eshoek@primah.org  

Secretaris: Kees Epema mr.eshoek@primah.org  
 

mailto:eshoek@primah.org
mailto:mr.eshoek@primah.org


4. Mededelingen directie: 

Start schooljaar: iedereen zit in het ritme 

Info avonden geslaagd, opkomst liet soms te wensen over. Onderbouw wel goed vertegenwoordigd. 

1 oktober telling: 327 leerlingen 4 t/m 7 jaar 139 bovenbouw 188. Prognose was 309, dus iets 

positiever beeld. 

Staking 5 oktober ’17: Meerderheid team ondersteunt de staking. 

Afscheid van van twee personeelsleden per 1 januari 2018. 

Oud MR leden nemen afscheid miv 1 oktober. MR leden krijgen bij afscheid wel een bloemetje! 

 

5. Notulen: 

Een paar aanpassingen zijn nodig: 

Punt 5. Doorrekening onderwijstijden, kan niet in een jaar hersteld worden. 

Punt 7. naam eruit, een ouder. 

 

6. Vergaderschema: 

MR vergadering dinsdag 12 december wordt verschoven  naar maandag 11 december 

 

7. Taken MR: 

Taken worden verdeeld 

OR contact: nieuwe contactpersoon. 

GMR aanwezigheid bepaald 

TSO/BSO plus Lief en Leed vastgesteld  

 

8. Jaarplanning 2017 -2018 

Instemming verleend 

 

9. Schoolgids 2017 – 2018 

- Vraag over EHBO/BHV.  

- Opmerkingen van voor de vakantie zijn verwerkt.  

- Veiligheidsenquete moet jaarlijks ipv twee-jaarlijks worden. 

 

10. Thema avond 



Gepland op donderdag 15 maart 

 

11. Andere schooltijden: 

Contact met SKID is gestart. Afspraken over huur. Er wordt een handboek samengesteld, tbv scholen 

SKID. Hierin staan tot nog toe regels, afspraken en gebruik van materialen in vermeld. 

Communicatie: ouders weten nog niet of het nieuwe rooster doorgaat. Streven om het eind oktober 

te communiceren. 

12. Kwaliteitsbeleid 

Doelstellingen schoolplanperiode 2015 – 2019. Gebaseerd op analyse van enquête volgens IMK 

model.  

Onder meer: Plan B2 vervangt voor Esis (Werkdruk verlaging). 5 gelijke dagen model. 

 

Opmerkingen n.a.v. bespreking enquête soc. Veiligheid. 

Vraag 6: Uitdragen van regels wordt verduidelijkt. 

Vraag 7: Passend onderwijs: geen actie geformuleerd in conclusies. Moet nog bijgewerkt worden. 

Enquête wordt in november weer afgenomen. 

 

Scholingsplan wordt besproken. 

 

Nieuwsbrief ouders inlichten over veiligheids enquete. (Website) 

 

13. GMR info 

Ziekte secretaris GMR heeft veel impact gehad. Invulling van functie secretariaat nog niet bekend. 

Besloten wordt een kaart namens MR Eshoek te sturen. 

Nieuwsbrief: 

Instemmingen, 5 gelijke dagen model besproken. Voorstellen plus afscheid PG 2 leden. 

Rondvraag: 

- MR jaarverslag af voor verg. 2 november 

- Documentatie over rechten en plichten MR opzoeken 

- Afscheidsreglement wordt aangepast.  

 


