
Samenvatting MR vergadering 26 september 2019   
 
De volgende onderwerpen zijn aan de orde gekomen:  
 
1. Communicatie naar de achterban 

o Een week van tevoren wordt de agenda in de nieuwsbrief naar de ouders gepubliceerd.  
Uiterlijk een week na de vergadering wordt een samenvatting van de besproken punten op   
de website van De Opslach onder het kopje MR geplaatst. De MR moet een eigen mailadres 
krijgen en de mogelijkheden voor een digitale omgeving worden onderzocht.  

 
2. Lopende zaken 

o Voorstel om het functioneren van de MR (Elanbreed) in het oudertevredenheidsonderzoek 
mee te laten nemen.  

o De nieuwe schoolgids komt binnenkort op de site.  
o Het werkverdelingsplan is nog onder constructie. 
o De besteding van de werkdrukgelden is met de MR gedeeld.  

 
3. Activiteitenplan en begroting MR 

o Het vergaderschema voor het komende schooljaar is vastgesteld: 
               31/10 - 28/11- 30/1- 26/3 - 23/4 - 28/5 - 25/6  en het geactualiseerde activiteitenplan is           
               besproken.  

o Het budget moet conform de CAO worden aangepast en er wordt een incompanytraining  
 aangevraagd om de  MR nog meer te professionaliseren.  

 
4. Meerjarenbeleidsplan Elan Onderwijsgroep 

o Er is uitgelegd hoe deze uitgangspunten terugvertaald zijn naar het schoolbeleidsplan van     
 De Opslach.  

o In aansluiting hierop wordt er gestreefd naar meer samenwerking met alle partijen in het       
               Triviant waarbij ook de parkeerregels weer nadrukkelijk onder de aandacht gebracht  
                worden.  
 
5.Terugblik/evaluatie nieuwe opzet ouderavond 

o De ouders misten toch wel een (kort) praatje. Verder heel positief ontvangen. De bedoeling was 
om de avond interactiever te maken waarbij leerlingen aan belangstellenden laten zien hoe er 
gewerkt wordt. Voor volgend jaar toch een kort, groepsspecifiek praatje 

 
6 W.v.t.k  

o Eten en drinken in de kleine pauze: veel kinderen drinken nauwelijks en nemen weinig tijd 
om rustig te eten. In het docententeam zal besproken worden hoe dit eet/drinkmoment 
anders ingevuld kan worden.  

o DaVinci: De vraag wordt neergelegd of de opdrachten voor het themawerkstuk voor de 
kinderen ook op papier staan en mee naar huis gegeven kunnen worden of op social schools 
geplaatst kunnen wordne, zodat ouders bij het thuis werken ook wat mee kunnen kijken.  

o Topotop; de kaarten zijn vaak slecht leesbaar. Er wordt gekeken of er duidelijkere kaarten 
meegegeven kunnen worden.  

 


