
 

 

OBS ’t Jok – Hoorn 
Gewoon gelukkig zijn aan de rand van bos en duin. 

 

Notulen MR vergadering 

Datum: 16 januari 2020 

Aanvang: 19.45 uur 

Aanwezig: Rolien, Hessel, Rienk en Marieke 

Afwezig: Loes 

 

1) Opening 

Er zijn geen mededelingen. 

2) Notulen vorige vergadering  

De notulen van 21 november worden akkoord bevonden en worden (zonder namen) doorgezet 

voor publicatie op de website. 

3) Verslag vorige koffieronde 

Het onderwerp ‘drugs en alcohol’ werd aangekaart door ouders. Blijkt dat er inmiddels wordt 

onderzocht of het concept van het middelbaaronderwijs ook (al dan niet in aangepaste vorm) 

voor het basisonderwijs gebruikt kan worden. 

Betreft de schoolfotograaf: het initiatief voor één gezamenlijke schoolfoto ligt bij school, het 

initiatief voor individuele portretfoto’s ligt bij ouders. Dit is medegedeeld richting ouders 

tijdens de koffieronden en in de laatste nieuwsbrief. 

4) Overdracht VO 

Er is regelmatig contact met ’t SchylgerJouw. Uit navraag blijkt dat de gegeven adviezen in de 

praktijk goed uitvallen. De samenwerking verloopt goed. Terugkoppeling vanuit Harlingen geeft 

aan dat de adviezen ook daar goed uitpakken. Medio april zijn er weer gesprekken met het VO 

over de kinderen die na dit schooljaar na het VO gaan. 

5) Inspectie 

De inspectie heeft op het laatste moment afgezegd. Een nieuwe afspraak volgt, naar 

verwachting later dit (school)jaar. 

6) Identiteit OPOT / toekomst visie 

Er wordt nog gewerkt aan een video. Stand van zaken: onbekend. 



 

 

Door extra aanwas telt de kleuterklas momenteel 10 kleuters, dit wordt positief ontvangen. 

Complimenten namens de oudergeleding. 

7) Schoolbegroting 

Tijdens de laatste GMR is de begroting van OPOT besproken en deze lijkt goed op orde te zijn. 

Geen rode cijfers. 

8) Samenwerking OBS-CBS 

De Kerstmarkt was een groot succes. 

9) Samenstelling MR 

Janneke vervangt Rienk na de zomervakantie. 

10a) OR 

Waarschijnlijk is er een nieuw lid in de OR maar dit is niet helemaal duidelijk. Er is echter geen 

acuut probleem of tekort. 

10b) GMR 

Tijdens de laatste GMR-vergadering is er besproken hoe een nieuwe leerkracht goed te laten 

starten. Verder de vraag vanuit de GMR of de verschillende MR-en een keer samen willen 

komen om over de Toekomst van het onderwijs op Terschelling te praten.  

Actiepunt: we gaan de GMR informeren dat de MR OBS ’t Jok graag wil meepraten en 

meedenken maar wel in de juiste volgorde en o.b.v. concrete plannen in een door het Bestuur 

en/of Gemeente georganiseerde setting / samenstelling.  

10c) Nieuws team 

De nieuwe leerkracht is goed gestart.  

Het team hanteert sinds kort een andere vorm van vergaderen, zgn. bordsessies. 

De aanwezige protocollen worden binnenkort nogmaals doorgenomen zodat alles klaar is voor 

de komende inspectieronde. 

11a) Veiligheid 

De MR stelt onderstaande vragen als het gaat om veiligheid.  

Veiligheid: 

• wordt de CV ketel jaarlijks gecontroleerd? 

• zijn er voldoende koolmonoxide melders? En wanneer zijn deze voor het laatst getest? 

• zijn er voldoende brandmelders? En wanneer zijn deze voor het laatst getest? 

• hoe zit het met de brandalarminstallatie? Is deze onlangs getest? Is er überhaupt wel 

een knop, werkt deze en is die duidelijk te vinden? 

• hoe staat het met het ‘Risico-Inventarisatie en -Evaluatie’ rapport? 



 

 

• zijn er (dit schooljaar) al brandoefeningen geweest? Nee. 

Actiepunt: de brandoefeningen zullen worden opgepakt met de BHV-er en de vragen waar geen 

antwoorden op zijn zullen na afloop van de vergadering per e-mail aan de directie worden 

gesteld. 

BHV: hoe staat het met de BHV-training? Antwoord: de e-learning is reeds gevolgd door twee 

collega’s. De daadwerkelijke (praktijk) training vindt op een later ogenblik plaats.  

Hygiëne: de MR stelt een aanvullende vraag over hoe het staat met de hygiëne op school. 

Antwoord: er wordt aangegeven dat de schoonmaak goed verloopt, er zijn geen klachten.  

11b) Vaste punten communicatie en next level. 

Geen bijzonderheden. Geen klachten bekend. 

Next level dag: zal waarschijnlijk weer plaatsvinden in september (begin nieuwe schooljaar). De 

collega’s nemen feedback van vorig jaar mee richting directie. 

Team heeft aangegeven dat zaken als Next Level projecten enkel opgepakt (kunnen) worden als 

het past binnen het gegeven onderwijs. De oudergeleding juicht dit toe: focus. 

12) Rondvraag 

De gang van zaken rondom IEP-toetsen wordt besproken en wordt toegelicht richting de 

oudergeleding.  

Verder: SMOT ontvangt 250 euro van de Buren van Lies voor muziekonderwijs op school. 

13a) Agenda 

Volgende MR-vergadering: 12 maart om 19.45 uur 

Volgende koffieronde: - 

13b) Sluiting 

Om 21.05 uur. 

   


