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Opening 

Marieke opent de vergadering en heet de twee nieuwe leden hartelijk welkom. 

Bespreken verslag vorige vergadering 

De punten van Robert pakken we als eerste op:   

In het vorig verslag stond dat Robert en Sasan de MR-cursus zouden volgen.  Rachel heeft ook 

deelgenomen aan de cursus. 

Tijdens de cursus kwam naar voren dat een MR moet bestaan uit evenveel ouders en personeel. De 

verdeling is nu niet gelijk, en dus is de vraag; hoe gaan we hier mee om? In overleg met alle 

aanwezigen blijft de verdeling zo als die nu is. 



De brief over het continu rooster is gedateerd op 29 oktober 2014, ik heb deze brief echter nog niet 

gezien. Dat klopt want de brief is nog niet verstuurd, deze brief is een concept. 

Toegevoegd punt 

Koningsfeest en internationaal kinderfeest gaan allebei door. De datum voor het Internationaal 

Kinderfeest is op woensdag 27 mei 2015. Koningsdag wordt geen veredelde sportdag. Er zijn wat 

ideeën voor Koningsdag die nog uitgewerkt moeten worden.  

Ingekomen post 

MR Magazine  

Mededelingen 

Schoolreis aankomsttijd: Er zijn 3 verschillende schoolreizen, dus er zijn ook drie verschillende 

aankomsttijden. 

Studiedag: “Traject” Handelingsgericht werken.  Je hebt drie groepen leerlingen: 

 Basis: dan krijgen de kinderen uitleg over wat de bedoeling is en gaan aan het werk 

 Weer: meer uitleg is nodig voor sommige kinderen 

 Meer: deze groep zijn kinderen met een extra uitdaging, iets meer werk 

Lesdoel is: Hoe ga je dat als leerkracht doen? Hoe breng je het over naar de leerlingen? Wat ga je 

doen? 

Terugkoppeling MR-Cursus 

Wij hebben de cursus alle drie als een ervaring rijker ervaren. We hebben geleerd wat MR eigenlijk 

inhoudt en hebben geleerd wat we kunnen betekenen voor de MR als ouders. Voor eventuele vragen 

of informatie kan men de volgende site raadplegen: www.infowms.nl  of één van de mr-leden. 

Naschoolse activiteiten (Godsdienst les) 

Sasan : vorig jaar is er een verzoek ingediend voor het geven van Goddienst lessen hier op school, 

hoe zit het daarmee? Mag dat zomaar? Zonder overleg? Is het op papier gezet wie er 

verantwoordelijk is, in geval er iets gebeurt? 

 Marieke  heeft dit uitgezocht: De school is verplicht om ruimte te faciliteren. Cornelis Jetses is een 

openbare school , dus kunnen ze het verzoek niet afwijzen. (zonder grondige reden). Mocht er iets 

gebeuren ligt de verantwoording NIET bij de school, maar bij de organisatie zelf! 

Brief continurooster 

Deze brief is nog niet de definitieve brief. Dit is een initiatief van Jeroen om een brief op te stellen 

doordat een aantal ouders de vraag hebben neergelegd bij hem.  Dit punt komt terug bij de volgende 

vergadering als agendapunt voor Jeroen. 

 

http://www.infowms.nl/


Afsluiting 

7 januari 2015 is de volgende vergadering 

Er is afgesproken om na het goedkeuren van de notulen, punten eruit te halen en in de info te 

plaatsen. 

Om 21.50 uur sluit de voorzitter de vergadering. 

 

 


