
 
 

Notulen MR Swoaistee  

Maandag 3 juni 2019, 20.00 uur 

notulist : n.n.b. 

afwezig: Francesco en Henriëtte  
 

 

1. Opening  

 

2. Mededelingen, toevoegingen agenda, binnengekomen post 

 

3. Notulen MR 17 april 2019 

Er is contact geweest met de OV over het afscheid van MR leden. Er is binnen de Lumpsum 

een klein bedrag. Hieruit kunnen we lief en leed betalen. 

Na de vakantie volgt een gesprek met voorzitter en vice voorzitter. 

Journaal: Mireille gaat met Andre bespreken of dit documenten opgeslagen kan worden. 

DIA: De toetsafname is goed gegaan. We zijn uitgebreid aan het evalueren. 

Alle kinderen doen bij ons mee. Dit hoeft niet, er zijn uitzonderingen. Daarna mogen we 

kinderen uitfilteren. We zitten na uitfilteren altijd boven de norm en nu weer, de check van 

de inspectie moet nog plaatsvinden.  

 

4. Berichten uit de GMR  

Er is een nieuw lid voor het CVB. 

Het Harens Lyceum in Zuidlaren gaat def. sluiten.  

De school Meeroevers mag zelf bepalen bij welk bestuur ze willen.  

IKC Ebbinge is van start. 

Eindtoetsen PO overal op groen. 

Er is nog discussie over het Strategisch beleidsplan en de kaderbrief. 

Het stakingsgeld: 41.000 er is nog geen plan. De GMR gaat er nu een besluit over nemen. 

Ons voorstel, naar rato terug naar de scholen. Scholen kunnen dan zelf een goede 

besteding bedenken en indienen 

 

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

a. Schoolplan, dit is een vierjarig plan voor de school. We verwijzen veel naar bijlages 

met een zo reëel mogelijk beeld te geven van de realiteit.  

b. Schoolgids zo uitgebreid mogelijk maken en ook hier bijlages bij doen. Ook dit zo 

realistisch maken.  

c. Jaarplan 

Werkgroepen krijgen de opdracht om aan te geven wat ze komend schooljaar 

willen ontwikkelen en hoe ze dit willen aanpakken dit komt in het jaarplan. 

Opmerkingen graag naar Kor, ook vragen over de inhoud. De borgingsdoc. moeten nog worden 

toegevoegd als bijlages.  

Instemming schoolgids en schoolplan op volgende vergadering.  

Het jaarplan in de eerste vergadering vlg schooljaar. 



d. Ter vaststelling: Huishoudelijk reglement 

De opmerkingen zijn verwerkt, het wordt naar Andre gestuurd met de vraag of hij een 

map in onze clowd wil maken. Op de website komt een vermelding dat hij is op te 

vragen. We maken een jaarverslag voor in het laatste journaal waarin we ook 

vermelden dat we dit nieuw hebben gemaakt. 

e. Ter ondertekening: MR reglement de Swoaistee. Ieder schooljaar aan het begin 

komt het regelement even terug. Dit start in 2020 

Is ondertekend en wordt ook naar Andre opgestuurd. 

f. Burgerschap 

Het is een heel groot pakket geworden. Het is heel gedetailleerd en is moeilijk te 

evalueren. Er moet eerst een publieksvriendelijke versie komen dus nog begin er 

nog niet aan.  

Mijn Bardo gaat volgend jaar starten. Het is een digitaal systeem, het gaat om zelf evaluatie. Het 

is ook een planningsdocument kunnen zijn. Werkgroepen kun afspraken maken om bij elkaar te 

kijken. Er zitten allemaal kijkwijzers in die je dan kunt gebruiken. MT kan hier in kijken en 

ontwikkeling van mensen volgen. Er moet ook echt wel iets met scholing en hier kunnen 

gesprekken over gevoerd worden.  

 

6. Communicatie 

We gaan met elkaar naar de NJPV conferentie 

Geen bijzonderheden. 

 

7. Rondvraag 

Geen  

 

8. Sluiting  

 

 

Volgende MR vergadering  

Gepland: woensdag 26 juni, 19.00 uur 

Eten mee. 

Locatie zie app 

 

Eerste vergadering MR vlg schooljaar 19 september 


