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Kerkstraat 1/ Postbus 100 
9581 TV / 9580 AC Musselkanaal 
0599 – 412516 
lindenborgh@sgperspectief.nl  
 
MR-vergadering: 14-05-2018 
Aanvang: 17.00 u. 
Aanwezig: Leendert, Gea, Dirfien, Heerko en Margriet. 
Notulen: Margriet 
 
Agendapunten: 
 

 De notulen van 01-02-2018 worden goedgekeurd en komen op de website van onze school.  
 

 Schoolgids 2018-2019, stand van zaken 
De leden hebben de schoolgids doorgenomen. We nemen samen de schoolgids nog eens door en 
spreken over de indeling en de verschillende hoofdstukken. Inhoudelijk worden er ook enkele 
zaken aangepast op de huidige situatie. Leendert past de opzet en inhoud van de gids aan. Er 
wordt over een aantal inhoudelijke punten samen gesproken.  
 
 Resultaten OTP  

Een gedeelte van de ouders heeft het OTP ingevuld. De leerkrachten stimuleren nogmaals in 
de weekbrief de ouders om te reageren. De resultaten kunnen dus nog niet besproken 
worden in de MR. 
 

 Schoolplan 2019-2023, eerste stappen 
 

 Schoolondersteuningsprofiel 
We spreken samen over dit profiel. Waar ligt de grens voor onze school. Dit is lastig om dit 
goed te verwoorden. Het is sterk persoonsafhankelijk of het kind wel of niet past op onze 
school. Belangrijk hierbij is kunnen wij het kind bieden wat het nodig heeft.  
 

 Groepsindeling 2018-2019 
Leendert deelt met ons de groepsindeling, voor zover bekend is. Er zijn nog vacatures die 
ingevuld moeten worden. Er wordt eerst binnen de scholengroep gekeken naar geschikte 
kandidaten, anders wordt er een advertentie geplaatst. Leendert beoordeeld samen met een 
aantal personeelsleden of de mensen passen in onze school. Alleen het team en de MR is op 
de hoogte. Als het gehele plaatje compleet is wordt het gedeeld met de ouders.  
 

 Onderwijskundig beleid (rekenbeleidsplan, beleidsplan meer- en hoogbegaafdheid, 
leesbeleidsplan etc.) 
 

 Ouderbijdrage 
De ouderbijdrage is € 25,- per schooljaar voor de groepen 1 en 2. Hier wordt voor deze 
groepen het schoolreis, het sinterklaascadeau, etc. betaald. De leerlingen van groep 3 t/m 8 
krijgen een factuur voor o.a. het schoolreis. In de schoolgids staat ‘vrijwillige bijdrage’. In 
hoeverre is dit vrijwillig, alhoewel de ouders toch het schoolreis zullen moeten betalen.  
De benaming zou nog anders moeten. We brainstormen over hoe het zou kunnen. Misschien 
is het goed om eerst eens te kijken hoie dit op andere scholen gaat. Op dit moment hebben 
we nog niet een ander voorstel.  
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Agendapunten MR-vergadering juni 2018 (datum prikken na SC di 26-06 i.v.m. klankborden SC) 
 

 Schoolgids 2018-2019 accorderen 
 Schoolplan 2019-2023, vervolg 
 Beleidsvoornemens 2018-2019 
 Jaarkalender 2018-2019 
 Groepsindeling 2018-2019 
 Foto MR-leden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


