
 
 

Notulen MR Swoaistee  

 
Donderdag 7 maart 2019, 20.00 uur 

notulist : Henriette 

afwezig: Leonie 
 

 

1. Opening  

 

2. Mededelingen, toevoegingen agenda, binnengekomen post 

-Nieuw MR-lid is gevraagd, Francisco Picchioni, hij gaat Nieske vervangen op termijn.  

-Mireille geeft toelichting op de berichtgeving in de media over de reserve van O2G2. We 

vragen ons af wie hier op kan reageren en of we moeten reageren.  Is dat de 

GMR? We sturen de info rond en komen hier, indien nodig nog op terug.  

 

3. Notulen MR 23 januari 

Geen op en aan merkingen 

 

4. Berichten uit de GMR 

Monique heeft deze gemist. De notulen zijn er nog niet. Monique houdt ons op de hoogte en 

stuurt de notulen door naar Saskia.  

 

5. Schoolzaken  

a. Lopende zaken vanuit school (Mireille) 

-we zijn bezig om ook de positieve fibes te blijven vinden op school, naast alle zorgen 

rondom inval e.d.. We maken een promotiefilm over onze school. Deze komt op 

de nieuwe website, die wel in de lucht is op dit moment, maar nog niet helemaal 

definitief. De film is gemaakt met kidsreporters. Dit was heel leuk, gaan we meer 

gebruiken. 

-de staking; iedereen gaat staken. We hebben een programma bedacht voor de protest 

week. Is via “Mijn School” naar  de ouders gegaan. Er gaan 14 leerkrachten naar 

Den Haag om daar te demonstreren op het Mali veld. 

-de zieken zijn aan het terugkeren. Er is helaas nog wel ziekte, invallers is wel een 

probleem. We vragen ons af wat O2G2 doet om invallers te krijgen. Gaat de GMR 

hier nog iets met doen? Wat is de pro-actieve houding om voor de toekomst 

personeel te krijgen. We praten over hoe krijgen we meer collega’s, hoe maken 

we het aantrekkelijk.  

b. Strategisch beleidsplan is in concept doorgestuurd. Hieruit volgen het  schoolplan 

/ jaarplan.(juni/juli). Dit is nog niet klaar. De Mr heeft aangegeven hier, als ze klaar 

zijn, graag naar gaat kijken. Een eventueel een inspiratie/ brainstorm sessie met 

een groep ouders zou mooi zijn maar gezien de tijd misschien niet haalbaar. Dit 

zou ook ev op een middag kunnen. 

c. Concept MR-reglement 



We hebben een concept,  dit gaan we aanpassen / invullen voor onze MR. Saskia en 

Yvonne gaan hier mee verder.  

 

6. Communicatie 

a. Website, is klaar maar moet nog wel bijgesteld worden. Er is nog iets technisch niet in 

orde. Mireille gaat dit nog bekijken en bespreken. Yvonne biedt aan om de teksten te 

redigeren.  

b. Mijn School (vindbaarheid documenten).  

 

7. Korte vragen m.b.t. 

a. Documentbeheer MR-documenten, deze ook in de cloud.. notulen, agenda en ons 

nieuwe regelement. 

b. Betrokkenheid ouders bij Oudervereniging en stamgroepen (vraag vanuit OV) 

Rick geeft aan dit wel te willen doen.  

 

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

 

9. Sluiting om 21.55 

 

 

Volgende MR vergadering  

Gepland: woensdag 17 april, 20.00 uur  

Locatie: School Swoaistee 


