
Notulen MR dinsdag 27 november 2018 
 
Aanwezig: Maurits, Frea, Sep, Jaap, Johan. 
Afwezig: Ronald, Margreet. 
 

Opening voorzitter 
De voorzitter heet iedereen welkom en opent de vergadering. 
 

Mededelingen GMR  
Er is nog geen concreet besluit genomen betreffende de samenwerking tussen Wolderwijs en de 
openbare onderwijsstichting te Hoogeveen.  
 
De algemene agenda dient de MR zelf samen te stellen. 
 
De samenwerking met schoonmaakbedrijf Nivo Noord is opgezegd. Wolderwijs is nog op zoek naar 
een vervangende partij. 
 
Voor scholen in Ruinen en de Wijk is men op zoek naar 2 IKC directeuren. Sollicitatierondes zijn reeds 
gestart.  
 
Beleidsmedewerker Dick Oelen gaat met pensioen. De stichting is op zoek naar een vervanger van 
deze desbetreffende functie. 

 
De begroting voor 2019 - 2022 is goedgekeurd. 
 
Sep neemt plaats in de werkgroep Onderwijs binnen de GMR. 
 
Binnen de GMR is er gesproken over de invallersproblematiek en de verschillen tussen de theorie en 
de praktijk. Wat is reëel en werkbaar? 
 
Volgens de prognoses is de krimp wat betreft de leerlingaantallen op dit moment een halt 
toegeroepen.   

 

Notulen vorige vergadering  
De notulen van 16 oktober 2018 zijn goedgekeurd en vastgesteld. Met dank aan Ingrid. 

 

Schooljaarplan (SJP) 
Jaap licht schooljaarplan (SJP) toe. De laatste keer dat deze in het huidige format zal verschijnen.  
 

De in het plan genoemde kwaliteitskaarten zijn een middel om verantwoordelijkheid af te 

leggen aan de inspectie (Kwaliteitsinstrument). 

Acties die (nog) niet in het SJP gerealiseerd zijn, maar bovenschools behandeld worden 

dienen niet opnieuw in het SJP opgenomen te worden.  



In domein 5 van het verslag moet specifiek worden benoemd; Teamscholing / 

gepersonaliseerd leren (Snappet) / Groepsdoorbrekend werken en KC-ontwikkeling. Na 

bovenstaande aanpassing zal de MR het SJP goedkeuren en vaststellen.  

 
Schooljaarverslag (SJV) 
Schooljaarverslag is ter kennisgeving behandeld. 
 
Aantal gegevens ontbreken nog in het verslag (o.a. referentieniveaus).  

 
Woordenschattoets wordt wel afgenomen, maar niet in het leerling volgsysteem ingevoerd. 

 

Daltonvisitatie 
In februari 2019 vindt er een Daltonvisitatie plaats.  
 
Roelien is de huidige Daltoncoördinator. Het huidige Daltonboek zal door haar aangepast worden 
aan de huidige praktijk.  
 
Gedurende bepaalde perioden in het schooljaar zal een van de 5 kernwaarden centraal staan binnen 
ons onderwijsprogramma.   
 
 

Vervangingsprotocol  
Een bovenschools dilemma waarin directieberaad over gesproken wordt. Ouders dienen ons 

huidige vervangingsprotocol per mail (nogmaals) te ontvangen.  

 

Zakelijke ouderavond 
Er gaat een mail uit naar alle ouders waarin wordt medegedeeld dat de zakelijke ouderavond 

in zijn huidige vorm niet langer plaats zal vinden.   

 

Rondvraag 
Sep stelt voor om een groepsapp aan te maken voor de MR. 

Data MR bijeenkomsten schooljaar 2018/2019: Johan gaat de reeds afgesproken data 

achterhalen en zal deze z.s.m. toesturen aan alle MR-leden.  

Sinterklaas zal op 5 december kort de kinderen van Domijn bezoeken.  

Er zal opnieuw een ouderpanel geformeerd worden. 

 

Afsluiting voorzitter 
De voorzitter bedankt een ieder voor zijn of haar aanwezigheid en sluit de vergadering. 
 
 



Actiepunten: 
- Mail zakelijke ouderavond: Maurits/Jaap 
- Mail invalprotocol ouders: Jaap 
- Format jaarplanning: Maurits 
- Notulen Jeroen Wouter website: Maurits 
- Mr-app Sep 
- Notulen MR Johan 
- Data bijeenkomsten MR Johan 

 
Datum volgende MR-bijeenkomst dinsdag 8 januari 2019 19.30 uur - 21.00 uur 
 


