
 
 
MR Christelijke Basisschool De Kriekenhof 
 
Datum      : donderdag 31-01-19 
Plaats       : Teamkamer 
Tijd           : 19.30 uur 
Voorzitter  : Gerhard 
Verslag     : Nelleke 
 
1. Welkom. Gedicht Arie de Bruin: Laat mij…. 
1a Verslag 01-11-18, geen opmerkingen 
2. Jaarverslag 2017-2018 door Gerhard  
2a. Schoolplan +zie opmerkingen in bijlage (verbeterpunten , sterretjes, blz 9. 10 ev)  
2b Uitstroom groep 
Henny licht het plan toe. Er komt een nieuwe collega om te werken met de groep 2 kinderen. 
Waarschijnlijk na de meivakantie. In het speellokaal komt een deur vanuit de gang  en dan zullen de 
kinderen daar een plekje krijgen.  
3. Schoolondersteuningsplan/zorgplan  
Dit hebben wij in juni uitgebreid besproken. Er zijn nog enkele aanvullingen. Wat is er nog meer 
gedaan met de zg SOP gelden? Naast onderwijsassistenten en cursussen is er ook speel -leer 
materiaal aangeschaft.  
4. Veiligheidsplan/ pestprotocol. Het plan beschrijft de sociale en fysieke veiligheid van de 
kinderen en de leerkrachten. De MR denkt dat het plan meer op kinderen is gericht, hoe zit het met de 
leerkrachten? Met name de sociale veiligheid. Hoe te handelen als een leerkracht wordt bedreigd?  
5.  Samenwerkende instanties. Evaluatie van de samenwerking (b.v. Kivido,Peuterspeelzaal 
etc) De overgang van peuters naar kleuters verloopt beter door een verbeterde overdracht. Er is goed 
contact tussen de ib-er van de basisschool en de peuteropvang.. Ook is er een project geweest met 
de leerlingen van groep ⅞ en de brugklasleerlingen van de Willem van Oranje.  
6. Verandering eindtoets groep 8. Info over het feit dat groep 8 de IEP toets gaat afnemen. 
De MR had wel mee mee willen kijken.  
7. Continuïteit directeur taken: Hoe loopt het?  
Machteld is 2 dagen in Klaaswaal, Sanneke neemt de taken goed over.  
Liesanne verlaat de Kriekenhof.Na de voorjaarsvakantie gaat ze naar de Vliet. Er komt een vervanger 
voor haar. Zij begint per 1 april.  
8. Rondvraag: geen rondvraag 
 
Volgende vergadering 
11-04-19 
20-06-19 
 



 


