
Notulen MR-vergadering De Hobbit

Datum: 30-08-2022
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Groenhouten
Aanwezig: Maartje, Erik, Selinde, Inge, Sylvia, Marsha, Elsa
Afwezig:
Ter informatie: (GMR)

mr@hobbitleusden.nl

1. Opening vergadering, mededelingen
Inge opent de vergadering en heet Marsha (nieuw MR lid namens team) welkom. Inge, Selinde en
Marsha gaan de MR start cursus doen.

2. Vaststellen notulen
-

3. Ingekomen stukken/vragen/mededelingen
Ouders: -
Hobbit: Allemaal goed gestart, met twee nieuwe leerkrachten Yvonne en Marit.
GMR: -

4. Schoolplan: meerjarenplan
Het meerjarenplan van de Hobbit (en het Kompas) staat nog niet helemaal vast. Elsa heeft dit advies
gekregen met name omdat we nog niet weten wat het nieuwe gebouw met ons gaat doen. In het
plan staan de 6 domeinen van het strategisch beleidsplan van Voila erboven, de 4 pijlers van de
Hobbit staan ernaast, zo heeft Elsa er een geheel van gemaakt.
De MR geeft het advies om de Kwaliteitskaarten uit het meerjarenplan te halen.
Elsa geeft uitleg over het opnemen van vrijwilligers in het plan. Meer vrijwilligers in de school biedt
kansen.
Bij de scholing van de leerkrachten kan nog toegevoegd worden dat Maartje de mastermodule
'Ernstige lees- en spellingproblemen en dyslexie' gaat doen.

5. Voortgang nieuwe gebouw
Oudergeleding moeten afspreken op maandag, dinsdag, donderdag of vrijdag overdag. Indien ze een
datum geprikt hebben, kunnen ze die aan Elsa doorgeven voor een rondleiding door het nieuwe
gebouw.
Elsa gaat een voorstel doen over welke groep het beste kan waar in het gebouw. Dit voorstel wordt
met het team gedeeld en de leerkrachten kunnen er dan hun mening over geven.
Er zijn afspraken gemaakt over de meubels.
De Hobbit heeft nog twee grote groepen en daar moeten dus voldoende stoelen voor zijn. In de
toekomst is het streven van de Hobbit ongeveer 26 kinderen per groep. Eigenlijk kent een openbare
school geen leerlingenstop, maar we beroepen er ons op dat iedere school passend onderwijs moet
kunnen bieden. Voila breed wordt er ook naar gekeken.
Er is gekozen voor rustige kleuren in de school. In het technieklokaal komen nog oude spullen. Ook
voor de speelzaal wordt gekeken wat mee kan.
Ouders komen voor het eerst in het gebouw als we er eenmaal zitten. De plannen zijn nog niet
concreet. Ideeën zijn welkom
Is het voor de verkeersdrukte niet handig om verschillende schooltijden te houden. Kompas en Hobbit



verschillende schooltijden? Elsa gaat dit met Wilbert overleggen.

6.  WVTTK/rondvraag
Inge gaat contact opnemen met de MR van het Kompas en om een agenda vragen voor de
gezamenlijke vergadering. Er moet een nieuwe datum geprikt worden.

7. Vergaderdata  2022/2023

donderdag 13 oktober
donderdag 10 november
donderdag 8 dec
dinsdag 31 januari
donderdag 16 maart
dinsdag 9 mei
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 21-first-century skills. Af en toe terug laten komen
3 Foto website Volgende vergadering Allen
4 Actiepunt: Mediawijsheid
5 GMR notulen aanlevering voor vergadering
6 parro MR Voor elke vergadering Maartje en

Erik kijkt er
naar

7 hoe ouders meenemen in veranderingen op
school

volgende vergaderingen Allen

Volgende vergadering is op donderdag 13 oktober om 18.00 uur vergaderen 19.00 uur
eten, locatie ?


