
Notulen MR-vergadering De Hobbit

Datum: 10-11-2022
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Groenhouten
Aanwezig: Maartje, Erik, Selinde, Inge, Sylvia, Elsa
Afwezig: Marsha
Ter informatie: (GMR)

mr@hobbitleusden.nl

1. Opening vergadering, mededelingen
Inge opent de vergadering.

2. Vaststellen notulen
De notulen worden vastgesteld.

3. Afsprakenlijst
-

4. Ingekomen stukken/vragen/mededelingen
Ouders:
Hobbit:
4 Groepen met afwezigheid. Bianca is terug aan het komen, een aantal uurtjes. Nicole blijft daardoor
voorlopig in groep 7. Marsha is ook afwezig, frozen shoulder, moet voorlopig nog rust houden. Marinke
heeft een longontsteking, daardoor is de infoavond van groep 8 verplaatst. Bo is met
zwangerschapsverlof. Yvonne doet nu 4 dagen groep 6, Marit de vijfde dag. Marit staat 4 dagen voor
groep 3 en op de vijfde dag een invaller.
GMR: Inge gaat volgende week naar de gezamenlijke vergadering van de GMR en MRen.

5. Start nieuwe gebouw
Opening met de kinderen was heel feestelijk. Er zijn te weinig kapstokken in de bovenbouw. De
pauzes zijn al weer beter afgestemd, zodat het lopen door de trappenhuizen beter gaat. We zijn heel
blij hoe het gaat. Ruis valt mee en de ruimte biedt veel mogelijkheden, veel plekken waar ze bezig
kunnen zijn.

6. Schoolontwikkeling
De gedragsmethode wordt nu opgepakt, PBS. Marinke is de opleiding structureel coöperatief leren aan
het volgen en kan zo de leerkrachten in de school gaan ondersteunen. Traject jij bent, met Suzanne
Witteveen wordt nu ook weer opgepakt. Er wordt eerst gekeken naar wat we nodig hebben op dit
eiland.

7. Evaluatie Opening
Is erg goed verlopen. Hoge opkomst. Mensen waren enthousiast. Er waren veel buurtbewoners, die
erg belangstellend waren en complimenteus. Voor herhaling vatbaar: kunstroute of theaterroute, enz.
Surprise bekijken voor de ouders oppakken.

8. Jaarplan de Hobbit
MR heeft een vraag over de IKC-raad Elsa legt uit dat dit een idee is, vanuit Human Kind is er een
externe begeleider (Marieke) die samen met Suzanne Witteveen gaat kijken hoe we elkaar kunnen



vinden. Marieke kwam met het idee wil je met elkaar prettig leven in een gebouw dan moet je ook
kinderen aan het woord laten. Dus leerlingen vanuit het hele gebouw. Zoiets als een leerlingenraad.
Idee: Leerlingenraad Hobbit en Kompas en samen een overkoepelende raad. Else heeft een aantal
vragen over PBS aangepast.
Het jaarplan wordt vastgesteld met de aanpassingen die Elsa gedaan heeft.

9. Jaarverslag MR
Is gemaakt door de voorzitter en wordt vastgesteld.

10. Foto
Naar 8 december verplaatst. Marsha kan er dan misschien voor aanwezig zijn.

11.  WVTTK/rondvraag
-
12. Vergaderdata  2022/2023

donderdag 8 december
woensdag 1 februari (met Kompas)
donderdag 16 maart
woensdag 19 april (met Kompas)
dinsdag 20 juni

ACTIEPUNTENLIJST

Actie Uitvoeren voor Door

1 Informatieavond MR plannen Als het onderwerp zich
aandient, dan kunnen we een
informatie-avond inplannen.

Allen

2 Foto website 8 december Allen
3 Actiepunt: Mediawijsheid
4 GMR notulen aanlevering voor vergadering
5 parro MR Voor elke vergadering Maartje en

Erik kijkt er
naar

6 hoe ouders meenemen in veranderingen op
school

volgende vergaderingen Allen

Volgende vergadering is op donderdag 8 december om 20.00 uur vergaderen locatie
Groenhouten


