
MR vergadering d.d.10 oktober 2016 – Soerte 3 Wapse 

Aanwezig: Robert, Jet, Margreet, Jeanette 

Notulen: Jeanette 

 

Verslag vorige vergadering 

Aangepast en daarmee vastgesteld. 

 

Ingekomen stukken 

 VOO scholing voor startende MR leden 

 InfoMR (tijdschrift) 

 Brief JSA (intrekken Intentiebesluit) 

 Info Dick Berkhout: netwerk van (oud-)MR leden 

 Landelijke Commissie voor Geschillen WMS 
 

Schooljaarplan, schoolgids, schooljaarverslag 

Voorzitter ondertekent betreffende stukken. 

 

Kwaliteit onderwijs 

De volgende vergadering informeert Margreet de OMR leden over het LOVS, door uitleg te geven 
over de jaarresultaten van de CITO metingen. 

Binnenkort heeft JSA een gesprek  met de Inspectie over de ICT problemen die zich voordeden  
tijdens de afname van Route 8, eind vorig schooljaar. Afname vindt dit schooljaar plaats in de week 
voor of na de meivakantie; hierbij zorgvuldig plannen en regelen. 

Inspectiebezoek TDS: april 2017  

Werkdruk 

Het is een landelijk probleem, dat de aandacht heeft van vele betrokkenen, waaronder de PO Raad. 
Margreet geeft aan dit tot speerpunt van dit schooljaar te hebben gemaakt: hoe kunnen we als OT 
nog beter functioneren? Wat is minder zinvol en kunnen we laten vallen? Elkaar aanvullen waar 
mogelijk en niet op de twee locaties dingen zelf oplossen of uitvinden; meer voordelen halen uit de 
samenwerking Wapse en Diever en ondersteuningsmogelijkheden zoeken. Samen: ouders, team, 
MR. Een positieve insteek en er op die manier samen een goed schooljaar van maken. 

Kan digitaal onderwijs, bijvoorbeeld door inzet van andere methodes als Snappet, een positieve 
bijdrage leveren? Dit is in de onderzoeksfase, o.a. in Wapserveen, en behoeft experimenteren, 
kritisch zijn en faciliteren. 

 



Jaarplanning MR 

Jet heeft een concept gemaakt en rondgestuurd. Het behoeft in detail enige aanpassing. 

Wijzigingen in de WMS: declaraties kunnen ingediend worden bij de Stichting. Hoe zinvol is het dan 
om een begroting, een kas, een bankrekeningnummer te hebben? Jeanette informeert bij Arjan 
Kiers. 

Wat verder ter tafel komt 

 Jaarverslag MR van vorig jaar is voor ons als nieuwe MR leden lastig te maken. Jet maakt een 
opzet voor de zakelijke ouderavond op 24 oktober. 

 Er is verkeerd zand gestort in de zandbak. Arjan Kiers is hier al mee bezig; wordt vervolgd. 

 Is het wenselijk om de kinderen in de bovenbouw een cursus blind typen aan te bieden, of 
om bij te dragen aan de kosten hiervan? 

Sluiting om 21.15 uur 

 

 

 

Aktiepunten n.a.v. de vergadering 

 Informeren opgave VOO cursus centraal geregeld? (Robert) 

 Aanmelden netwerk (oud-)MR leden (Jet) 

 Jaarresultaten CITO volgende vergadering (Margreet) 

 Google Drive: beheerder (Jeanette via Cindy of Robert) 

 MR document van Janine kopiëren voor Jet, Robert en Margreet (Jeanette) 

 MR Jaarplan maken (Jet)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


