
 
 

Notulen MR Swoaistee  

 
Woensdag 17 april 2019, 20.00 uur 

notulist : Henriette 

afwezig: Francesco, Rik, Jacobien, Yvonne, Nieske, Leonie, Henriette, Mireille, 

Monique, Saskia 
 

 

1. Opening  

We doen even een voorstelrondje voor Francesco, onze vervanging voor Nieske na de 

zomervakantie.  

 

2. Mededelingen, toevoegingen agenda, binnengekomen post 

 

3. Notulen MR 7 maart 2019 

 

Agenda moet nog even veranderen in notulen, dan kunnen ze op de site. 

 

4. Berichten uit de GMR  

Monique doet verslag. Er waren opmerkingen over het strategisch beleidsplan.  

Er komt betaalde lio binnen o2g.  

O2g is benaderd voor een overleg over “Meeroevers” deze school is in de aanbieding door 

het opheffen van OPOS.  

Theo Douma heeft een praatje gehouden over het invallersbeleid, om ervoor te zorgen dat 

de invalpoule gevuld blijft.  

Enquête onderwijsdag is geweest: wel weer naar één locatie. Volgend jaar geen 

onderwijsdag omdat o2g.nl 10 jaar bestaat en daarvoor komt een ander plan.  

Loting op vo zijn vragen over geweest. Wij hebben een leerling die op 2 scholen is 

uitgeloot. Is daar niet iets voor te bedenken. Preadinius en Lodewijk lopen terug.  

We mogen meedenken over het geld van de staking. Het komt weer terug in de scholen via 

de “high potentials” groep met een voorstel van hen. Het is nog niet bekend om welk 

bedrag het gaat. 

 

5. Schoolzaken (die verder niet op de agenda staan) 

a. Actuele schoolzaken 

-Er wordt hard gewerkt aan het schoolplan en de schoolgids. Komt de volgende mr 

vergadering terug. 

-lief en leed wordt besproken 

-de formatie puzzel wordt gelegd, is nog een heel groot gepuzzel. Er gaat een 

onderbouwgroep af, dat is duidelijk. Er gaat een grote groep 8 af. Er is minder 

instroom van onder af.  

-ontwikkelschool burgerschap, op 7 mei komt er weer een stuk aan om bekeken 

te worden. De bouwstenen komen eraan. Er wordt dan ook weer gevraagd aan de 



oudergeleding van de MR om er naar te kijken.  

- We krijgen een klimmuur achter het Dek, deze moet nog geïnstalleerd worden. 

- We doen dit jaar de DIA toets, op 14 mei. 

 

b. Terugkoppeling bezoek Openbaar Onderwijs Groningen 

We zijn met een afvaardiging geweest. Theo had een goed antwoord / verklaring, 

op onze vragen en opmerkingen.  

We hebben het gehad over onze bezorgdheden m.b.t. de vervangingen.  

c. Ter vaststelling: MR reglement versie 2 

We stellen het hierbij vast. We zetten hem in onze cloud, deze is alleen 

toegankelijk voor de personeelsleden. Na ondertekening gaan deze naar Andre 

met de vraag of hij het in de cloud wil zetten.  

d. Ter bespreking: Huishoudelijk reglement 

 

 

6. Communicatie 

a. Website 

b. Mijn School (vindbaarheid documenten) Waar staan de journaals? Kunnen die bij 

documenten gezet worden.  

 

7. Korte vragen m.b.t. 

a. Documentbeheer MR-documenten (gaan in de cloud) 

b. Stand van zaken contact met OV over ouderparticipatie 

De mr  heeft nog niets gehoord van de OV hierover. 

c. Afscheid Patrick en Jochem (en Nieske?) Saskia gaat een dataprikker hiervoor rond 

laten gaan. We eten bij Mireille thuis iedereen neemt wat mee. Mireille zorgt voor 

de drank. 

 

 

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

Er wordt een vraag gesteld over de gym. De uren zijn niet alleen in de gymzaal maar ook 

met andere activiteiten van o.a. B-slim, spelletjes buiten, zwemmen enz.  

 

9. Sluiting  

 

 

Volgende MR vergadering  

Gepland: maandag 3 juni, 20.00 uur  

Afwezig: Francesco en Henriette 

Locatie: School Swoaistee 


