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AAN:  MR leden / Bram Janssen / teamleden 

VAN:  Coen Rijkers 

DD:  2-11-2017 

BETREFT: AGENDA MR vergadering  

PLAATS: School 

AANVANG: 19.30u 

 

============================================================== 

 

Actie- en besluitenlijst 
 

Agendapunt Actie/besluit Door Wanneer 

1. Opening en 
vaststellen 
agenda 

    

2. Mededelingen + 
ingekomen 
stukken 

Vijf gelijke dagenmodel 

Bram heeft de conclusies van de enquête 

gedeeld met de MR.  

 

Lunch: Bram inventariseert bij andere scholen 

binnen Novum welke regels en afspraken zij 

hanteren.  

 

Schoolgids 

De schoolgids is aangepast en deze wordt zo snel 

mogelijk op de website geplaatst.  

 

Schoolzone 

Volgende week wordt de schoolzone in de 

Eggerlaan geplaatst; nieuwe palen tussen nr. 12 

en de ingang van de sporthal. De straat komt in 

de lente aan de beurt.  

 

Samenhang beleidsdocumenten (uitleg Bram) 

SKPO Novum schoolplan (4 jaar). Dit zijn plannen 

verspreid over 4 jaar. De school maakt een 

jaarplan, waar naast speerpunten voor Op Weg 

ook speerpunten uit het SKPO Novum schoolplan 

vermeld staan. Jaarplan wordt 2x per jaar 

geëvalueerd (M/E).  

Zorg; kwaliteitscontrole, IB 

 

 

 

 

Bram 

 

 

Secretariaat:  
Eggerlaan 8 
5476 KL  Vorstenbosch 
mr@bs-opweg.nl 



 

 
De schoolgids en SOP zijn door ouders in te zien.  

 

De documenten zoals verwoord in bovenstaande 

afbeelding, zijn groeidocumenten.  

 

GMR 

Er is onduidelijkheid over het traject m.b.t. Route 

8. Bram en Nikki hebben toegelicht hoe de 

besluitvorming tot stand is gekomen: 

Novum heeft zich georiënteerd  op de 

verschillende mogelijkheden met betrekking tot 

de eindtoetsen. De voor- en nadelen zijn 

afgewogen en daarbij komt Route 8 als beste 

toets naar voren. Novum heeft besloten dat alle 

scholen deze eindtoets vanaf schooljaar 2017-

2018 afnemen.  

 

3. Jaarverslag MR 
2016-2017 

Nikki stelt samen met Maaike het jaarverslag op. 

Dit verslag zal t.z.t. op de website gepubliceerd 

worden. 

Nikki 

en 

Maaike 

 

 

4. Speerpunten MR 
schooljaar 2017-
2018 

Veiligheid 

 Schoolzone wordt geplaatst.  

 Er komt een schoolveiligheidsplan, 

opgesteld door Novum.  

 

Communicatie 

 Ouders merken dat er stappen in de 

goede richting worden gezet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Informatieavond VO positief ontvangen 

door ouders groep 7.  

 Ouders reageren positief op de 

koffiegesprekken.  

 

 

5. Huishoudelijk 
reglement  MR 

Kristel vraagt bij de GMR hoe de MR op de 

hoogte gesteld wordt van veranderingen in het 

huishoudelijk reglement en hoe vaak deze 

vastgesteld moet worden.  

Kristel 

 

 

6. Algemene 
beleidsinfo t.b.v. 
ouders 

Voorstel MR: volgend schooljaar een stuk beleid 

opnemen in de schoolgids.  

 

 

Bram  

7. Actie- en 
besluitenlijst 

  

 

 

 

 

8. Rondvraag    

 
 


