
 MR-vergadering 
maandag 15 oktober 
2018 
Tijd: 19.30 uur 
Notulist: Irene 

 
 
 

 Agendapunten:  

 
Deel I: 19.30 uur tot 20.25 
uur  

   

1 Opening  

2 Notulen:  Geen opmerkingen. 

3 Mail/post: 
- Werkplan MR (ter inzage) 
- Huishoudelijk reglement 
(ter inzage) 
- Jaarplan MR 
-Agenda 

Geen bijzonderheden in de mail/post.  

4 Jaarplan MR vaststellen 
Het jaarplan van de MR is vastgesteld en wordt als 
flexibel beschouwd.  

5 Jaarplan de Biezen 

Het jaarplan van De Biezen is gebaseerd op het 
jaarplan van vorig jaar en wordt deels verwerkt in het 
nieuwe schoolplan.  
De speerpunten van het jaarplan zijn: 

 Handelingsgericht werken 

 Thematisch geïntegreerd onderwijs (Da Vinci) 

 Borging EDI 

 Kanjertraining 

 Leerteams (Da Vinci, Taal/Spelling, Rekenen) 

 Schoolplanontwikkeling 

 Professionalisering team 

 Tegengaan/stabiliseren krimp 

 ICT-beleid en uitvoering 

 Besluiten: andere schooltijden 

6 Schoolplanontwikkeling 

Dit jaar wordt een nieuw schoolplan geschreven voor 
de komende 4 jaar. Op de studiedag van vrijdag 19 
oktober zal het team een begin maken om de ambitie 
te formuleren voor de komende 4 jaar. Er worden drie 
of vier overzichtelijke doelen gesteld binnen een 
bepaald tijdspad. 
De doelen worden opgesteld aan de hand van de vier 
gebieden waarop leerlingen leren:  

 Learning to know 

 Learning to do 

 Learning to be 

 Learning to live together 

7 Professionalisering 

De professionalisering wordt vormgegeven aan de hand 
van de behoefte van de leerkracht. Daarnaast zijn er 
verschillende studiedagen waaraan deelgenomen 
wordt.  



 

 

 

 

 

8 Da Vinci 

De Biezen wil leerlingen voorbereiden op de toekomst. 
Daarom is onderzocht hoe wij leerlingen vaardig 
kunnen maken in de 21e eeuwse vaardigheden. Dit 
bleek het beste te kunnen bij thematisch werken met 
wereldoriëntatie. Het team heeft gekozen voor de 
methode Da Vinci. Deze methode biedt 
wereldoriëntatie geïntegreerd aan, waarbij de 
leerlingen vaardig worden gemaakt in de 21e eeuwse 
vaardigheden. Iedere bouw werkt met een ander 
thema. De leerkracht heeft bij dit thematisch werken 
een andere rol. Vrijdag 19 oktober heeft het team een 
studiedag, waarbij in wordt gegaan op de eerste 
periode waarin wij hebben gewerkt met Da Vinci.  

9 GMR-Notulen/GMR-Lid 

De notulen zijn besproken. Jessica stuurt de GMR-
notulen door aan de MR. Er hebben meerdere oproepen 
in de Biezenbabbel gestaan of iemand lid zou willen 
worden van de GMR. Tot op heden heeft nog niemand 
gereageerd.  

10 Overige mededelingen - 

11 Rondvraag Geen punten voor de rondvraag.  


