
Notulen MR vergadering OBS J. Emmens 
 

Datum: dinsdag 6 december 2016 

Aanwezig: Jantinus, David, Hilly, Rianne, Marcia, Johan, Lion 

 

 

1. Opening 

Marcia is iets later. Lion opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

 

2. Notulen vorige vergadering 

De notulen worden akkoord bevonden. 

 

3. Ingekomen stukken 

Er zijn geen ingekomen stukken. 

 

4. Mededelingen vanuit de directie 

 Er wordt gewerkt aan de overgang van Picto naar BRIN (IT-ondersteuner). Zij verzorgen de 

hardware en software. Een van de voordelen is dat er voor ieder kind een eigen omgeving 

beschikbaar zal zijn. Ook de hardware zal naar verwachting stabieler zijn. 

 Volgende week vindt het afscheid met de LIO-student plaats. 

 Er is een studiedag geweest met Janneke Nieborg. Een van de thema’s was ‘leesstrategieën’. 

Dit is als bijzonder leerzaam ervaren en het idee is om Janneke tijdens een volgende 

studiedag nog eens terug te laten komen om nog meer verdieping in dit onderwerp te 

krijgen. Het andere thema bestond uit de veranderende weektaak, genaamd Taakbrief. Met 

stimulering van eigen (leerling)werktijd, zelfreflectie op het eigen werktempo en meer 

keuzevrijheid voor het uitvoeren van taken door leerlingen die daar aan toe zijn. 

 Het team kijkt terug op een mooie Sinterklaasperiode. De pepernotenactie kende een 

bijzonder goede opbrengst, welke rechtstreeks naar de aanschaf van nieuwe hesjes zal gaan 

voor de kinderen. 

 

5. Ouderparticipatie 

Ouderparticipatie blijft een belangrijk onderwerp. Voor sommige activiteiten is het lastig om 

voldoende hulp te krijgen. De uitkomsten van de ouderenquête zouden door de LIO-student 

worden verwerkt. Dit gaat het team nu zelf doen. Johan en Marcia bieden hierin hun 

ondersteuning aan. Ook is het team aan het bedenken hoe ouderparticipatie te kunnen 

gebruiken bij specifieke projecten. 

 

6. HVO/GVO (Humanistisch Vormend Onderwijs / Godsdienst Vormend Onderwijs) 

Onderdeel van de lesstof voor de groepen 7 en 8 zijn HVO en GVO. GVO wordt gegeven in groep 

7 en HVO in groep 8. Dit bestaat 34 lessen van 45 minuten en wordt gegeven door een speciaal 

opgeleide leerkracht (via een Stichting). De leerkracht volgt een vastgelegd programma. Zo 

worden bij de GVO-lessen alle grote wereldgodsdiensten behandeld. Participatie aan de 

HVO/GVO lessen vindt altijd in overleg met de ouders plaats middels een vooraf gedane 

inventarisatie. 



7. Veranderingen in de MR 

Er zijn geen veranderingen t.o.v. de vorige vergadering. De MR is zich bewust van de 

veranderingen en zal hiermee rekening houden bij het voorbereiden voor het nieuwe schooljaar. 

Ook zal zij zich buigen over de gevolgen hiervan voor het MR-reglement. 

Actiepunt: Lion toetst het MR-reglement aan de veranderende rechten en plichten en zal de MR 

hiervan verslag uitbrengen voor de volgende vergadering. 

 

8. Rondvraag 

 Lion geeft aan zich zorgen te maken over de staat van onderhoud van De Strohalm. De 

hygiënische omstandigheden laten te wensen over en de staat van onderhoud van 

materialen schiet tekort. Dit wordt bevestigd vanuit het team: er wordt druk uitgeoefend op 

de gemeente om hier iets aan te doen. De vergadering besluit dat hierover ook vanuit de MR 

een schrijven wordt opgesteld richting de gemeente. 

AP: Marcia stuurt een schrijven naar de gemeente. 

 

9. Sluiting 

Marcia sluit de vergadering. 

 

Volgende vergadering: dinsdag 7 februari 

Aanvang: 19.30 uur 

 

 

Voorgesteld vergaderschema: 1 week voor GMR-vergaderingen 

Obs J. Emmens MR-vergadering 

Di. 26-09-2016 

Di. 11-11-2016 

Di. 06-12-2016 

Ma. 06-02-2017 

Di. 28-03-2017 

Di. 13-06-2017 

 

 

Rooster van aftreden 

2017 Johan Orsel 

Hilly Bekhof 

2018 Marcia Hagenus (niet herkiesbaar) 

David Dagan 

2019 Lion Houkes (niet herkiesbaar) 

Rianne Sikken 

 

 


