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

Secretaris: Dieuwerke Duursma dieuwerkeduursma@primah.org  

  

Datum: 29 januari 2019  
Tijdstip: 20.00 -22.00 uur  
Locatie: o.b.s. De Eshoek  
Aanwezig: Marieke de Vries, Jolieka Regterschot, Bas Dijksma, Mariska Raven-Damveld, Marcel 
Alberts, Hennie van der Schuur, Bertjan Langbeek, Dieuwerke Duursma  
Afwezig: Anja Gerding  
_________________________________________________________________________________ 

1.Opening en vaststellen agenda  

Vastgelegd.  

 

2. Concept notulen en actielijst van 22-11-2018  

Notulen punt 6. Scholen op de kaart: verduidelijking dat het invullen van gegevens op de site niet 
verplicht is.  

Notulen punt 7b. Actieplannen: de MR wordt geïnformeerd wanneer de actiegroep nieuwe taal- 
spellingmethode twee methoden heeft gekozen die ook worden gepresenteerd naar het team. Er 
wordt aangegeven waarom er voor deze twee methoden is gekozen en hoe het keuzeproces nu 
verder gaat.  

Notulen punt 11. Rondvraag: de MR vroeg zich af of er al contact was geweest tussen Anja en de 
gemeente met betrekking tot de werkzaamheden rondom de school onder schooltijd.  

Vastgelegd.  

 

3. Ingekomen stukken  

Drie MR leden gaan een cursus MR volgen deze cursus wordt op donderdag 7 maart aangeboden 
door stichting Primah.  

 

4. Mededelingen directie  

 Anja afwezig vanwege het verzorgen van een informatieavond op de Bonnerschool over het 
5-gelijkedagen model.  

 De Eshoek is gestart met het afnemen van de veiligheidsenquête bij leerlingen en 
leerkrachten. Er komt in februari een veiligheidsenquête voor de ouders. Ouders worden 
hiervan op de hoogte gebracht in de nieuwsbrief van februari. De informatie die wordt 
verkregen door het afnemen van de enquête wordt gebruik voor het invullen van de 
schoolplanperiode 2019-2023.  

a. Personeel  

Besproken.   

b. Formatie 2019-2020 

Besproken en komt terug op de MR vergadering.  

c. Inspectierapport 

Besproken. MR is trots op de Eshoek. Het was een concept, wanneer het daadwerkelijke rapport 
binnen is zou de MR het een goed idee vinden om dit te delen met de ouders.  

d. Protocol gescheiden ouders  

Heel helder en logisch protocol. Nog wel aangeven hoe er wordt omgegaan met de AVG.  
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5. GMR-informatie  

a. Nieuwsbrief  

Geen bijzonderheden.  

a. Agenda  

Geen bijzonderheden.  

 

6. Sociale Medialessen  

Er is een presentatie geven over het aanbod van sociale medialessen op de Eshoek.  
Samenvatting: er zijn nog geen vastgestelde doelen voor het aanbod van sociale medialessen op de 
basisschool. Vanaf volgend schooljaar wordt het voor de basisscholen verplicht sociale media op te 
nemen in het curriculum. Op de Eshoek is alvast een start gemaakt. De groepen 6, 7 en 8 werken aan 
drie kerndoelen die te linken zijn aan sociale media. Ze werken hieraan preventief doormiddel van 
lessen van een mediacoach, de methode Goed Gedaan, Mediamasters (in de groepen 8) en curatief 
op verzoek. De mediacoach is werkzaam bij PIT en werkt voor stichting Primah. De MR stelt voor dat 
de mediacoach van de Eshoek zich voorstelt in de nieuwsbrief.  

 

7. Actieplannen 2018-2019  

Huiswerkbeleid  

Goedgekeurd door de MR als er nog een aantal aanpassingen in de richtlijn worden gedaan. De 
volgende aanpassingen:  

 Theoretisch kader veranderen van een bronnenlijst naar een theoretisch kader.  

 Bij het onderdeel huiswerk spelling voorspel moet ook groep 6 worden vermeld.  

 Er moet in het team een duidelijk afspraak worden gemaakt hoe er wordt gecommuniceerd 
naar ouders over huiswerk.  

 

8. Schoolplanontwikkeling 2019-2023  

De MR wil graag weten waar de input voor het invullen van een schoolplan vandaan komt. Hoe 
ontstaat een schoolplan? Ook zou de MR graag willen weten hoe de Eshoek staat in het aanbod van 
Engelse les eerder dan groep 7.  

 

9. Financieel verslag en begroting MR  

Akkoord.  

 

10. Kopij MR-vergadering voor nieuwsbrief  

Op dinsdag 29 januari is de MR voor de derde keer bijeengeweest. Er zijn drie leden van de MR die in 
maart gaan deelnemen aan een MR-cursus. De MR heeft tijdens de vergadering een presentatie 
gezien over het aanbod van sociale media lessen op de Eshoek, dit is zeer enthousiast ontvangen. Er 
is door teamleden van de Eshoek een huiswerkbeleid geschreven, dit beleid krijgt nog even de 
aandacht in het team, maar is verder akkoord bevonden door de MR. Tot slot is de route 
schoolplanontwikkeling 2019-2023 kort besproken. De volgende MR-vergadering is op maandag 4 
maart.  

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met de MR:  

mr.eshoek@primah.org   

 

11. Rondvraag  

mailto:Mr.eshoek@primah.org


Op de volgende vergadering de starttijd van de MR vergadering bespreken. Blijft het om 20.00 uur of 
kan het verplaatst worden naar 19.30 uur.  

 

12. Sluiting  

21.46 uur  

 

 

 

Actielijst  

Contact gemeente  Anja   

Mediacoach voorstellen 
nieuwsbrief  

Anja   

Huiswerkbeleid bespreken  Team Eshoek   

Schoolplanontwikkeling terug 
laten komen op een TV 

Anja   

 

 

 

 

 

 

 


