
 

 

 

Verslag Medezeggenschapsraad schooljaar 2012/2013 

 

 

Leden Medezeggenschapsraad (MR) 

 

Namens de school:   

 

Gerrie Amperse (sept-dec) 

Patricia van den Broek (jan-juli) 

Siebrand Bodt 

Esmé van den Bosch (sept-mrt) 

Peter Moerenhout (april-juli) 

 

Namens de ouders: 

 

José van der Linden (notuliste)  

Anita van den Berg  (voorzitter) 

   

De volgende onderwerpen zijn in het schooljaar 2012/2013 besproken. 

 

Positieve verandering van het overblijven, verdeling in 2 groepen geeft meer rust. 

 

In de eerste kamer is in oktober 2012 een wetsvoorstel voor passend onderwijs aangenomen. Meer 

informatie hierover is te vinden op www.passendonderwijs.nl of via www.basisburen.nl onder het 

kopje passend onderwijs. 

 

Er zijn verkeersouders gevraagd op de algemene ouderavond, maar tot op heden heeft niemand zich 

hiervoor aangemeld! Wie is bereid te helpen om 12:00 uur en om 15:15 uur bij de poort om de 

kinderen veilig te laten oversteken met de fiets? 

 

Via de nieuwsbrief is er aandacht gevraagd voor gezonde traktaties. Helaas wordt hier niet door 

iedere ouder op de gevraagde manier invulling aan gegeven. Graag alsnog aandacht hiervoor. 

 

Het nieuwe hoofdluizenbeleid is positief ontvangen. De extra controles schijnen te werken, geen 

luizen meer geconstateerd, alleen neetjes. 

 

De Kerstvoorstelling is positief ontvangen, wel werd het stuk van groep 6/7/8 als 'lang' ervaren. In 

2013 extra aandacht hiervoor. 

 

Er is een plan gemaakt in samenwerking met de OC en ouders om de zolder op te ruimen en veilig 

http://www.passendonderwijs.nl/
http://www.basisburen.nl/


begaanbaar te maken. 

 

Voorstel om binnen het veiligheidsplan ook een kopje social media op te nemen. Dit zou besproken 

worden in het team. Met betrekking tot publicatie van foto's worden de ouders hierbij al bij het 

intake gesprek gevraagd. 

 

Stand van zaken over de aanpak van de punten in het inspectierapport. De Meent krijgt extra 

ondersteuning hiervoor door Basis Buren. De tweede helft van het schooljaar is er extra aandacht 

geschonken aan spelling en een andere aanpak met betrekking tot begrijpend lezen, hetgeen meer 

aansluit op de Cito. 

 

In het schooljaar 2012/2013 heeft er binnen groep 3/4 nogal wat wisseling plaatsgevonden in 

verband met zwangerschap en een aflopend contract. Een aantal ouders heeft hierover contact 

opgenomen met Basis Buren om te pleiten voor een betere communicatie in de toekomst. Dit heeft 

geresulteerd in een gesprek met de voorzitter Warner ten Kate van Basis Buren. Zie bijgaand 

verslag. 

 

Aangezien De Meent nog steeds een groeiend leerlingaantal heeft, is er voor het schooljaar 

2013/2014 wederom een extra klas mogelijk. Na overleg is er een groepsindeling gemaakt op 

leerlingaantal, zodat de groepen ongeveer dezelfde grootte hebben.  

 

De website van OBS De Meent moet worden opgeschoond. De informatie dient te worden 

bijgewerkt voor 2013/2014. 

 

Nadat de Koningsspelen in het water vielen is er een suggestie geopperd een 'belketting' in het leven 

te roepen. Zodat iedere ouder de volgende belt, in plaats van iedereen apart te bereiken. Actie in het 

nieuwe schooljaar. 

 

 

 

Opgemaakt door  

Anita van den Berg 

september 2013 

 

 

 

 

 

 


