
 
 

MR Swoaistee donderdag 11 oktober 2018, om 20:00 uur 
 

Notulen MR 
 

 

1. Opening  

Monique, Leonie en Jochem zijn er helaas niet bij. 

 

2. Mededelingen, toevoegingen agenda, binnengekomen post. 

- functie secretaris gaat over van Nieske naar Saskia. Jochem weet hier al van. 

 

3. Notulen MR 3 juli 2018 

-De notulen komen op de website, de verouderde website mist veel informatie. De nwe website 

wordt nu gemaakt, we hopen dat deze spoedig klaar want nu mist er informatie. Ouders van MR 

bieden aan om op nwe site feedback te geven. 

 

4. Berichten uit de GMR 

- geen, Monique is vlg ons nog niet geweest 

 

5. Schoolzaken 

o2g2 dag ma 15 oktober 

Gaat over curriculum.nu en wijkthema’s. Veel overlegvormen tussen PO en VO 

 

MR verkiezingen 

Tekst voor mijnschool: 

Verkiezingen MR 

Voor de oudergeleding van de MR zijn we op zoek naar een enthousiaste ouder die graag wil 

meedenken over schoolse zaken. Als ouderlid weet je wat er onder ouders leeft en je volgt de 

laatste ontwikkelingen van het onderwijs op De Swoaistee. We vergaderen ongeveer 10  keer per 

jaar en daarnaast wordt er verwacht dat je soms stukken leest en daar een reactie op geeft. Voor 

meer informatie en/of de aanmelding mail je naar: mr@swoaistee.nl  

Bij meerdere aanmeldingen zullen we verkiezingen houden. Aanmelden graag voor 1 november!  

 

Saskia reageert op de mail  die binnenkomt van ouders. Bij meerdere personen worden zij gelijk 

gevraagd zich op papier voor te stellen en dit te mailen. We maken als alle informatie van 

kandidaten binnen is hier zo snel mogelijk een brief van. We gaan kijken of alles via mijn school 

kan of via een digitale enquete. Er moeten steeds 2 ouders kunnen stemmen. Mocht een digitale 

enquete niet kunnen dan kan de informatie via mijn school en het invulstrookje geprint/ 

genummerd en gestempeld. 

 

Binnen klimaat 

We hebben zonnewering gekregen in lange gang en boven het Ruim. 

 

Verduurzamen school 

Komt vlg keer terug 

Kompas gebouw geschilderd in de Swoaistee kleuren we gaan voor een IKC. Stichting gewoon 

bijzonder is ook begonnen met 1 kind er komt overleg om tot samenwerking te komen. 



 

6. Communicatie  

Mijn school lijkt wat problemen te hebben met de start van het school jaar. Ouders willen 

leerkrachten graag kunnen mailen. Reacties staan vaak uit. Henriette gaat kijken of er ook ev een 

noreply oid kan komen. Mail wordt beter gelezen dan mijnschool omdat je steeds moet inloggen.  

Het journaal staat niet meer op de site ivm de AVG privacy wet. Het lijkt goed hier weer met 

elkaar naar te kijken. 

 

7.   Korte vragen m.b.t. 

ICT morgen gaan we al over naar het nwe netwerk. We hopen dat het maandag voldoende is op de 

O2G2  dag. Nu ook nog meer wifi kastjes uploaden zodat er meer apparaten op kunnen.  

- Veiligheidsbeleid en Verkeer  

Geen nieuws houden het in de gaten. Fietsenrekken achter zijn erg vol, bij het Kompas is 

vlg ons wel plek. Mireille gaat het nu af en toe eens bekijken en foto’s maken zodat we 

goed weten of er voldoende plek is.  

- Preventie: vlg week is er ontruiming oef, dit is een geplande. Het calamiteiten plan is up to 

date 

 

8. Rondvraag en w.v.t.t.k 

14 november etentje voor MR leden plek horen we nog we hopen dat Jochem een leuk bier 

pakketje wil scoren. 

Sport: Waarom maar 1 keer gym in de week? We melden dat we langer gymmen daarnaast 

sportdagen hebben e.d. een nauwe samenwerking met b-slim. In de BB wordt er ook een 

periode gezwommen.  

 

       9. Sluiting  

 

Afgesproken acties: 

- Nieske: Jochem vragen naar MR regelement 

- Jochem: etentje regelen en cadeautje 

- Saskia reageert op de mail en vraagt naar een stukje 

- Vanaf 1 nov moet de brief gemaakt worden voor de enquête en een antwoordstrookje of 

het liefst iets digitaals 

 

 

Komende MR Vergadering  
Gepland: 21 november 2018  20:00 t/m 21:30  

Locatie: School Swoaistee 


