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

Secretaris: Dieuwerke Duursma dieuwerkeduursma@primah.org  

  

Datum: 4 maart 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, Dieuwerke Duursma  
Afwezig: Bertjan Langbeek. Jolieka tot 21.30 uur aanwezig.   
_________________________________________________________________________________ 

Vooraf 

Wanneer je afwezig bent voor een vergadering, toch even via Bas of Dieuwerke je input doorgeven 
voor de vergadering.  

 

1.Opening en vaststellen agenda  

Vastgesteld.  

 

2. Concept notulen en actielijst van 29-01-2019 

Tijden: wijziging doorgevoerd in de starttijd van de MR-vergadering. Vanaf de volgende vergadering 
is de starttijd 19.30 uur en de eindtijd 21.30 uur. De laatste MR-vergadering van het schooljaar wil 
de MR afsluiten met een gezamenlijk etentje, daarom zal de vergadertijd dan van 17.00 uur tot 
19.00 uur zijn.  

 

 Sociale medialessen: ook de onder- en middenbouw werkt doormiddel van de methode Goed 
Gedaan aan sociale vaardigheden.  

 

3. Ingekomen stukken  

Op donderdag 7 maart volgen drie leden van de MR de MR-cursus. Deze cursus zal plaatsvinden op 
basisschool de Eshoek.  

 

4. Mededelingen directie  

a. Anja-gemeente: het probleem voorgelegd, ze proberen zo goed mogelijk rekening te houden 
met de school en alle activiteiten te melden.  

b. Kunstdocenten: het ICO heeft samen met de stichting een oplossing bedacht voor het tekort 
aan invalkrachten. De oplossing bestaat uit het inzetten van ICO docenten met een 
leerkrachtbevoegdheid. Deze docenten zouden dan met ziekte een aantal klassen 1,5 uur 
kunstlessen geven. Deze ICO docent zal gedurende de schooldag langs meerdere klassen 
rouleren. De andere uren worden dan gegeven door de vaste leerkrachten. Deze oplossing 
gaan ze testen doormiddel van een pilot op 7 maart en 10 april op basisschool de Eshoek. Na 
10 april zal de pilot geëvalueerd worden. De financiering gaat via TOP Drenthe. Er zijn vier 
ICO docenten die zich dan zullen gaan inschrijven bij TOP Drenthe. Bij ziekte zal er eerst 
gekeken worden naar de huidige invalpool.   

c. Onderwijsontmoetingsdag: op 27 maart is er voor al het personeel van stichting Primah een 
onderwijsontmoetingsdag. Deze dag zal plaatsvinden in Grolloo. De ochtend zal bestaan uit 
twee sprekers (omdenken en terug naar de bedoeling) en voor het middagprogramma kon 
het personeel zich inschrijven bij verschillende activiteiten.   
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d. Stakingsdag: de Eshoek gaat staken. De leerkrachten stonden hier verdeeld in. De 
leerkrachten die niet gaan staken zullen deze dag gebruiken voor werkzaamheden met 
betrekking tot de Eshoek, zoals het volgen van een cursus.  

 

5. Formatie 2019-2020  

a.  Schoolformatie: besproken  
b.  Klassensamenstelling: besproken 
c.  Herijken interne mobiliteitsplan: besproken  

 

6. Vakantierooster 2019-2020  

Goedgekeurd door de GMR.  

Het voorstel voor de Margedagen volgt nog. De oudergeleding van de MR heeft aangegeven dat de 
vrije dag voor de voorjaarsvakantie fijn was en dat een ander goed moment voor een margedag in 
de sport en spelweek zou kunnen zijn. Niet alle personeelsleden waren tevreden over de margedag 
voor de voorjaarsvakantie. 

 

7. GMR-informatie  

De nieuwsbrief is vandaag via de mail ontvangen.  

 

8. Voortgang actieplannen 2018-2019  

De MR zou graag op de hoogte blijven van de beweegredenen om tot een bepaalde actie over te 
gaan.  

a. Schrijfonderwijs: loopt. Doel: een nieuwe schrijfmethode voor het nieuwe schooljaar.  
b. Coöperatief leren: loopt. Het moet nog een afgerond geheel worden.  
c. SOP: wordt hard aan gewerkt, moet nog wel wat gebeuren, zit heel veel werk in. Vordert al 

een heel eind.  
d. Www.VOS: wat weten wij van onze school? De populatie kennen. Bijna afgerond.  
e. Viseon: bij de groepen 3 t/m 8 wordt de sociale ontwikkeling gevolgd, doormiddel van 

Viseon. De richtlijn is herschreven. Het is verplicht om de sociale ontwikkeling van kinderen 
te volgen.  

f. DMT map: een aantal leerkrachten hebben de cursus DMT gevolgd. Overige leerkrachten 
kunnen bij deze leerkrachten terecht voor vragen.  

g. Meldcode kindermishandeling: alle leerkrachten stichting Primah moeten deze meldcode 
hebben gevolgd. Dit moet voor de zomervakantie klaar zijn.  

h. Begrijpend lezen: de methode is verouderd. Het actieteam is aan het onderzoeken hoe ze 
begrijpend lezen willen aanbieden.   

i. Hoogbegaafdheid: loopt. Het krijgt telkens meer vorm.  
j. Zaakvakken: de natuurmethode is aan vernieuwing toe en er is geen methode techniek. 

Geschiedenis en aardrijkskunde worden erbij betrokken. Het actieteam zijn op dit moment 
verschillende methoden aan het testen.   

k. Taal: loopt. Het doel is om na de zomervakantie te starten met een nieuwe methode 
taal/spelling ook wordt indien mogelijk begrijpend lezen aan de nieuwe methode gekoppeld. 

 

9. Schoolplanontwikkeling 2019-2023  

Anja heeft doormiddel van een PowerPoint laten zien hoe een schoolplan ontstaat. De Eshoek zit nu 
in de afrondende fase van planperiode 2015-2019. Aan het einde van dit jaar zullen alle plannen 
worden geëvalueerd. Er zullen plannen afgerond worden maar er zullen ook plannen zijn die 
doorgaan of die altijd door zullen gaan. De nieuwe planperiode is van 2019-2023. De input voor het 
nieuwe plan komt uit verschillende bronnen:  

http://www.vos/


Aanwezige informatie toepassen uit: auditverslag, inspectieverslag, ICT-visiedocument, 
inspectiekader De Eshoek, Evaluatie actieplannen 2015-2019, Uitgesproken behoeften De Eshoek, 
Uitgesproken behoeften Ministerie O&W.   

Nieuwe informatie ophalen en toepassen: leerlingen tevredenheid, personeel tevredenheid, ouder 
tevredenheid, strategisch beleid stichting Primah, informatie ophalen leerlingenraad, 
informatieophalen ouderpanel etc.  

 

Anja maakt het nieuwe plan en laat het dan terugkomen op de MR. 

 

10. Kopij MR-vergadering voor de nieuwsbrief  

Op maandag 4 maart is de MR bijeengeweest. Tijdens deze vergadering is er onder andere 
gesproken over de pilot met de ICO docenten. De MR vindt het een goed initiatief en is benieuwd 
naar de evaluatie. Verder is de MR op de hoogte gebracht van de lopende actieplannen en tot slot 
heeft Anja een presentatie gegeven over hoe het nieuwe schoolontwikkelingsplan 2019-2023 tot 
stand zal komen.  

De volgende MR-vergadering is op woensdag 17 april.  

Voor vragen kunt u mailen naar: mr.eshoek@primah.org  

 

11. Rondvraag  

Dieuwerke: wil graag weten of de MR een statuut heeft.  

MR: het MR-regelement mogelijk een keer terug laten komen op de MR om te bepalen of er 
bepaalde aspecten moeten worden aangepast of gewijzigd.  

 

12. Sluiting  

22.06   

Volgende MR-vergadering op woensdag 17 april om 19.30 uur.  

 

Actielijst  

Dieuwerke  Statuut    
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