
 
  
Datum  :  29 januari 2018 
Tijdstip  :  20.00  - 22.00 uur  
Locatie  :  o.b.s. De Eshoek  
Aanwezig :  3 leden OG, 3 leden PG      
_________________________________________________________________________________ 

1 . Opening: 

- 

2. Mededelingen: 

Geboorte zoon MR lid 

Er worden drie vacatures opengesteld voor nieuwe invallers (VIP Pool) 

Herindeling formatie en mutaties taken leerkrachten 

Succesvolle thema avond 25 jan. j.l. over hernieuwde opzet GMR 

3. Toevoeging aan de agenda  

Thema avond 15 maart 

Financieel verslag 

Begroting 

4. Notulen 2/10 en 2/11  

Nog enkele aanpassingen nodig 

5. Groepsgrootte groep 4 

Inmiddels gestart. Directie motiveert besluit. 

6. Eerste ervaringen met Andere Schooltijden 

Lijkt goed te gaan. Leerlingen positief over eerder uit school en samen eten. 

Er zijn wel kanttekeningen geplaatst bij de afspraken, die gemaakt zijn over eten en drinken tijdens 

de schoollunch. Directie plaatst de afspraak in context. 

Afspraak: Directie bespreekt de afspraken met schoolteam 

7. Leerlingenraad 

Is gestart inmiddels. Leden uit de leerlingenraad hebben zich voorgesteld aan alle groepen.` 

8. Scholings en opleidingsplan 

Is eerder al besproken 
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9. Zuidlaardermarkt 

Inventarisatie behoefte aan vrije dag tijdens Zuidlaardermarkt. Afronden voor de voorjaarsvakantie 

2018. 

10. Gebruik van meerdere communicatiekanalen 

Directie neemt contact op met klassenouders, om cruciale informatie voor school niet alleen te delen 

via groeps-app, maar juist via MSI. 

11. Thema avond 15 maart 

Thema’s zijn vastgesteld (Leren leren, Sociale media, Lichamelijke oefening), sprekers zijn 

gecontracteerd. 

Draaiboek thema-avond: directie. Presentatie van de avond: geregeld. 

Communicatie over de thema avond verder per mail. Er is geen MR vergadering meer voor  15 maart. 

 

12. Financieel verslag 

Bedrag voor lidmaatschap VOO en thema avond aangepast. 

Zakboekjes WMS bij VOO ook op begroting. 

Directie bestelt WMS zakboekjes. 

13. Rondvraag 

- Communicatie staking PO 14 februari a.s.  

- Terugkoppeling schoolresultaten vanuit het VO 

 

14. Items voor nieuwsbrief 


