
 

Medezeggenschapsraad SWS Oostermoer 
 

Notulen MR vergadering  
 

Datum  

 
26-6-2022  
 

Tijd  

 
19.30uur 
 

Volgende vergadering 
 

7-9-2022 

 

Opening en vaststellen agenda 
 
 
Mededelingen team: 

De proeflicentie Faqta loopt straks af en dan zullen we binnen het team gaan bekijken hoe nu verder. 

We hebben het Drents verkeerslabel behaald. Groep 7&8 hebben het verkeersexamen theorie en 

praktijk afgelegd en iedereen is geslaagd. Groep 7/8 is naar Bots geweest van het Ubbo en we 

hebben een concert gehouden o.l.v. Pieter de Jong.  

 

Notulen 

Geen bijzonderheden 

 

Actiepunten: 

Zijn voltooid. R&I wordt vervolgd.  

 

Ingekomen en uitgegaan: 

Infofolder, vormend onderwijs.  

 

Planning MR: 

We hebben de planning aangepast op de punten waar we nu zicht op hebben. Het is een 

groeidocument en zal gaandeweg het komende schooljaar verder aangepast en aangevuld worden.  

 

Formatie: 

De formatie is bekend en wordt besproken. Er zijn weinig grote veranderingen.  

 

Werkverdelingsplan: 

Het nieuwe programma waarin alle uren verwerkt worden heet Cupella. Het programma wordt met 

ingang van volgend schooljaar gebruikt. Er wordt kort een kleine demonstratie gegeven.  

 

Schoolgids: 

De data en jaartallen zullen nog aangepast worden en daarna wordt het document rond gestuurd. 

 



Voorstel informatieavond/zakelijke ouderavond:  

Het voorstel is goed ontvangen. De avond krijgt een open inloopkarakter. De documenten van de OR 

en MR gaan 1 week van tevoren naar alle ouders. Enkele leden van de MR en OR zullen bij deze 

avond aanwezig zijn om eventuele vragen te beantwoorden. De bedoeling is dat de kinderen de 

ouders gaan rondleiden in de klas en gaan vertellen hoe het in de klas werkt. De leerkracht is hierbij 

aanwezig om vragen te beantwoorden. Daarnaast gaat er op de avond zelf een informatiefolder met 

de kinderen mee met groep specifieke informatie.  

 

Ambities: 

Op de planning dag heel kritisch kijken naar de projecten en de opbouw verdeling ervan.  

 

GMR: 

Geen bijzonderheden. 

 

Rondvraag: 

Hoe kunnen we een hier reacties krijgen op bijvoorbeeld de ouderenquête? Misschien is het een idee 

om een week voor het verstrijken van de tijd ook nog eens via de app een reminder met linkje te 

sturen. Daarnaast worden berichten misschien sneller opgepakt en afgehandeld als ze om 20.00uur 's 

avonds worden verstuurd. Het proberen waard. 

 

Volgende vergadering: woensdag 7 september 

 

wanneer actie wie 

aug lijst ouderhulp voor hele schooljaar Annemie 

sept informeren naar RI&E bij directie Drift (Dorien de Vries) Stefan 

juli opheldering vragen omtrent het groen onderhoud Jeroen 

 


