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1. Opening
Sandra opent de vergadering. Zij heet alle aanwezigen van harte welkom.
2. Verslag vorige vergadering en actiepunten
Het verslag van 24 mei wordt goedgekeurd en zal op de website geplaatst worden.
Terugkoppeling ouderraadpleging is gebeurd, alsmede over nieuwe leden.
Alle acties zijn uitgevoerd.
3. Binnengekomen post
Uitnodiging MR voor de receptie op woensdagmiddag 13 juli i.v.m. het
afscheid van vier leerkrachten.
Info MR 2: Tijdschrift voor Medezeggenschapsraden, juni 2016
4. GMR
CAO geen voortgang
Binnen nu en anderhalf jaar elke basisschool eigen kinderopvang.
Jaarverslag besproken
Stichting financieel gezond
5. Evaluatie externe audit
Momenteel alleen nog een concept verslag ontvangen.
Directie en team hebben terugkoppeling ontvangen.
De aandachtspunten die uit de audit naar voren komen:
Zoekende met elkaar, heterogeen team.
Leren kijken waar talenten en specialismen van collega's liggen.
Lerende professionele organisatie verder ontwikkelen. Samen beter worden,
sterker worden.
Nieuwe structuur
Mensen op alle lagen bewegen tot actie.
Samenwerking en verbinding
Resultaten moeten meetbaar, merkbaar en werkbaar zijn.
Richten op selectief aantal thema's; inzetten op spelling begrijpend lezen,

teamprofessionalisering, snappet, 21e eeuwse vaardigheden in de zaakvakken,
continurooster.
6. Schoolgids
Deze wordt besproken en waar nodig aangepast.
De oudergeleding stemt in met de gewijzigde schoolgids.
7. Schoolondersteuningsprofiel
Dit is besproken en waar nodig aangepast.
8. Evaluatie schooljaarverslag 2015 - 2016
Geen opmerkingen.
9. Evaluatie functioneren MR 2015 – 2016 / Doelstellingen MR 2016 - 2017
Tijdens het eerste overleg in het nieuwe schooljaar zal dit besproken worden.
10. Data MR overleg schooljaar 2016 - 2017
dinsdag 13/09
dinsdag 15/11
dinsdag 17/01
dinsdag 14/03
dinsdag 23/05
dinsdag 04/07
11. Afscheid MR Leden Ivet en Femke
Ivet en Femke worden kort in het zonnetje gezet vanwege hun inzet en betrokkenheid de
afgelopen jaren. Als blijk van waardering ontvangen zij een attentie.
12. Afscheid leerkrachten de Schothorst
Ivet en Femke overleggen met de OR over een gezamenlijk cadeau voor elke leerkracht
die afscheid neemt.
13. Actuele zaken
Annet informeert over de formatie voor volgend jaar. Dinsdag 5 juli vinden de
gesprekken plaats, omdat er een vacature is in groep 4. Sollicitatiecommissie is
vastgesteld; Annet, Marian en Marloes.
Het veertigjarig Jubileum van De Schothorst wordt kort toegelicht door Annet. Volgend
schooljaar vinden veertig activiteiten plaats, o.a. bedacht samen met de leerlingenraad.
Alle kinderen krijgen na de wisselochtend een informatiepakketje mee naar huis over het
continurooster.
14. Rondvraag
Geen vragen.
15. Sluiting
Sandra bedankt alle aanwezigen voor hun inbreng.
Het volgend overleg is dinsdag 13 september om 20.00 uur.
Acties:
Lucinda laat de notulen van de vorige vergadering op de website plaatsen.
Femke en Ivet zijn namens de MR aanwezig op de receptie op 1 juli.
Femke stuurt Gerrit Poort een kaartje i.v.m. zijn afwezigheid door ziekte.
Femke en Ivet overleggen met de OR over een gezamenlijk cadeau voor elke
leerkracht die afscheid neemt.

