
 

 
Voorlopige notulen MR Vergadering Jacobaschool d.d. 11-7-2017 
 
 
Aanwezig: Wietse Algera, Lucienne Uytendaal, Thijs Thissen, Marian de Ruiter, Paulien 
Grootes-Wortelboer, Tijl Hoefnagels (OV), Maaike Wagenborg-Vaanhold. 
 
Locatie: Koffiekamer 
Maaike: notulen  
 
Opening 
Olaf Carlier afwezig 
Wietse wordt welkom geheten en zal de evaluatie speerpunten 2016-2017 (schoolplan 
2017-2021) met ons doornemen 
 
Rondvraag 

● Er zijn geen vragen voor de rondvraag 
 
Notulen MR vergadering 15-5-2017 

● geen opmerkingen en het verslag wordt vastgesteld 
 
Verkiezingen MR update 
Er hebben zich 7 kandidaten aangemeld waarvan er zich 4 verkiesbaar stellen uiteindelijk 
 
Schoolplan 2017-2021 en evaluatie speerpunten 2016-2017 
Wietse neemt onderstaande speerpunten met ons door en licht deze toe; 
 
Thematisch werken 
thema’s worden makkelijk opgepakt, per klas kan daar ook eigen invulling aan gegeven 
worden mits de vaardigheidsdoelen gehanteerd worden. 1e keer veel werk maar naarmate 
er meerdere thema's worden behandeld gaat dit makkelijker 
ICT 
Chromebooks worden heel goed ingezet  
I-pad onderwijs in groep 1/2 
Media-wijsheid sluit voor groep 3&4 niet geheel aan 
Passend Onderwijs 
Hier wordt veel aandacht aan besteed op een hele goede manier; maatklas Thijs Thissen, 
One day in a week school, protocol makkelijk lerende kinderen 
Pedagogisch klimaat 
Visiegerichtheid/Profilering 
wordt naar nieuwe schooljaar getild 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
Terugkoppeling werkgroepen 
Werkgroep Engels schoolbreed. Veel vraag hiernaar vanuit ouders 
Werkgroep Rapport; goed kijken hoe rapport goed ingevuld en gelezen kan worden 
 
Mededelingen Team 
Er komt een nieuw team voor de TSO, te weten Deborah Sold en Juliette Carlier. Zij zullen 
volgend schooljaar aanwezig zijn bij de 2e vergadering 
 
Mededelingen OV 
Tijl Hoefnagels zal volgend schooljaar namens de OV vervangen worden door Debby van 
Viersen. 
 
Ingekomen post MR 
 

● tijdschrift Info MR 
 
Sluiting (afscheid Paulien) 
Na 5 jaar positief kritische en opbouwende aanwezigheid in de MR moeten wij afscheid 
nemen van Paulien. We zullen veel dossierkennis gaan missen. 17 jaar Jacobaschool en 
volgend jaar alle 4 kinderen weg op Jacobaschool. Bloemen voor Paulien en heel veel dank! 
 
 
Nieuwe data vergadering 2017-2018 
Nader vast te stellen 
 

 


