
 
Notulen  MR Swoaistee  
 
Donderdag 19 september 2019, 20.00 uur 
Afwezig: Monique, Henriëtte 
 
 
1. Opening  
 
2. Mededelingen, toevoegingen agenda, binnengekomen post 

Saskia geeft aan het voorzitterschap neer te leggen. Francesco wordt de nieuwe voorzitter. Het 
gesprek met de OV wordt gevoerd door Francesco en Yvonne. 

 
3. Notulen MR 3 juni 2019 

Notulen worden zonder wijzigingen vastgesteld 
 
4. Berichten uit de GMR 

Er zijn geen berichten uit de GMR 
 

5. Schoolzaken 
Is er bij ouders behoefte aan thema-/informatieavonden zoals eerder georganiseerd?  

Dit jaar worden voor het eerst in zowel midden- als bovenbouw (voorheen alleen in de 
bovenbouw) stamgroeppresentaties gegeven, waarin de kinderen laten zien hoe zij in de 
stamgroep spreken, spelen, werken en vieren. Op deze manier krijgen ouders al veel 
informatie over het reilen en zeilen binnen de stamgroepen en de school.  

Inloopavonden zijn misschien ook een goed idee. Wellicht iets voor de OV om te organiseren? 
 
Openbaar Onderwijs Groningen krijgt inspectiebezoek. Mogelijk komt de inspectie ook langs op de 

Swoaistee.  
 
6. Ter bespreking - Concept Jaarverslag MR 

Jaarverslag is akkoord. Yvonne maakt er een verhaal van en dan kan het gepubliceerd in 
het journaal. 

 
7. Communicatie  

a. Mijn school – agenda 
In de desktopversie is het mogelijk de vakanties te importeren in je eigen agenda. Alleen 

lopen de vakantieweken van maandag tot en met donderdag. Yvonne geeft dit 
door aan Henriëtte. 

De app bevat minder functionaliteiten dan de desktopversie. Yvonne geeft door aan 
Henriëtte 

Niet iedere ouder houdt de berichten in Mijn School even goed bij. Misschien kan Mijn 
School nog worden meegenomen in het programma van de 
stamgroeppresentaties/-avond.  

b. Website 



i. Pagina MR  
Yvonne heeft de tekst van de MR en GMR herschreven. Iedereen is hier mee 
akkoord. Yvonne voegt tekst toe aan website.  

ii. Herschrijfactie teksten website 
Niet alleen de teksten, ook de indeling van de website zou iets anders kunnen, 

meer gericht op de verschillende perspectieven van waaruit mensen de 
website bezoeken. Yvonne komt met voorstel richting MT. 

 
8. Plannen van vergaderdata komend schooljaar 

De vergaderdata voor komend schooljaar zijn (onder voorbehoud) 28 oktober, 2 december, 13 
februari, 16 april, 11 mei en 11 juni. Yvonne legt de data voor aan Kor en Jakobien.  

 
9. Korte vragen m.b.t. 

a. Nieuwe BSO  
Er is sinds dit schooljaar een nieuwe BSO van start gegaan, Juffies BSO. Goed om kennis 

met ze te maken en te weten welke kinderen met hen meegaan. Yvonne verwijst 
de eigenaren van Juffies door naar Mireille. 

 
10. Rondvraag en w.v.t.t.k. 
 
11. Sluiting  
 
 
Volgende MR vergadering  
28 oktober 20.00 uur, De Swoaistee 
 


