
Notulen 6e MR vergadering 
Datum : vrijdag 28 juni 2019 

Aanvang  : 14:00u (de vergadering is openbaar) 

Einde  : 15:15u 

Locatie : De Klimop Dreischor  

Genodigden : Corina, Daphne, Fleur, Hans, Tim 

 

  Besproken punten: Wie 

1 Opening, vaststellen agenda 

 

Tim  Tim 

2 Notulen vorig overleg  

 

Doorlezen notulen vorig overleg van 24-05-2019. Goed 

gekeurd. 

Allen 

3 Binnengekomen post 

 

MR tijdschrift doorgegeven. Allen 

4 Mededelingen vanuit de OR  

 

-Pinkstermarkt was erg leuk, mooie opbrengst. 

 

 

Corina 

5 Mededelingen vanuit de GMR 

 

Vergadering 20 juni jl: 

-Korte lezing gegeven over de AVG. Astrid vd Waal 

kunnen we benaderen voor vragen. Op de meeste 

scholen is er nog ruimte voor verbetering. 

-Huisvesting Westhoek, Theo Thijssen. Scharendijke, 

Renesse, Burgh-Haamstede zijn bezig met een plan van 

aanpak voor 1 grote school (Brouwershaven wordt daar 

niet in meegenomen). Theo Thijssen krijgt geen 

vergunning om uit te breiden, daar is een rechtzaak 

over aangespannen.  

-Bestuursformatieplan deel B is besproken, GMR heeft 

daar adviesrecht over, er is positief geadviseerd. 

-Samenwerking met OCTHO is even geparkeerd. 

OCTHO heeft eerst intern zaken op te lossen.  

Daphne 

6 Mededelingen vanuit Obase 

 

-We gaan niet meer ‘uitglijden’ aan het eind van het 

schooljaar, maar we gaan alle leerlingen over een rode 

Hans 



loper laten lopen om de vakantie ‘in te lopen’. 

7 Mededelingen vanuit de ouders   - 

 

 

Allen 

8 Schoolplan 2019-2023 Hst.1 en Hst.5 van het schoolplan. (Hst.2 en 3 zijn al 

eerder besproken). Deze hoofdstukken kunnen wij ter 

informatie doornemen. Eventuele vragen bij Hans 

neerleggen. Hoofdstuk 4 wordt nog doorgestuurd, 

daarvoor geldt hetzelfde als voor Hst. 1 en 5.  

 

Allen 

9 Stand van zaken De Klimop-Kibeo We zouden richting een groen IKC mogen groeien. We 

zouden daar werkbezoeken voor afleggen, maar daar 

werd geen afspraak over gemaakt.  

Nu wil Elly Brand (directrice van Kibeo) na de vakantie 

gaan kijken naar de mogelijkheden voor een groen IKC 

met werkbezoeken e.d.  

Hans 

10 Concept verslag van het visitatiebezoek 7 mei 

2019 

Het concept van de rapportage is binnen. Hier mogen 

wij nog op reageren. Wij hebben geen bijzonderheden 

gezien in het rapport, behalve dat de norm van  de 

eindopbrengst van de IEP toets niet behaald is, maar 

die hebben we wel behaald als je de leerling met aparte 

leerlijn er uit haalt. Pedagogisch klimaat en omgang 

met elkaar vinden wij belangrijk en werd opgemerkt 

tijdens het visitatiebezoek.  

Het vastgestelde document gaat naar de inspectie.  

Hans 

11 Datum volgende vergadering 

 

-Vrijdag 13 september van 15.15 tot 17.00 uur. 

 

Agendapunten volgende vergadering: 

Kibeo, Schoolplan. 

Tim  

 

12 Rondvraag 

 

-Corina en Daphne hebben wat 

aanpassingen/opmerkingen over de nieuwe schoolgids. 

 

 

 

Tim 

 

 


