
Notulen Medezeggenschapsraad BS `t Breerke 
Datum: Maandag 18 sept.2017   
Aanvang: 20:00 uur 
Aanwezig: Manuela (voorzitter), Marie-Louise(secretaris), Sjoerd (penningmeester)Johan.  
Afwezig: - 
 
 

No. Onderwerp Besproken is: Acties: 

1 Welkom door de 
voorzitter 

 Manuela 

2 Notulen vorige 
vergadering 

  Goed gekeurd notulen van 26 juni Allen 

3 Mededelingen 
 
Snappet 
 
Isy 
 
 

* Snappet: Het werken met Snappet in 

groep 5/6 zullen we blijven volgen.  

Sjoerd bestelt 5 ondersteuners bij Ikea 

(Isberget 2 euro per stuk) om uit te 

proberen of dit prettig werkt.  *Johan 

vraagt hoe het werken met 2 groepen 3 

gaat. Hoe krijgen wij als MR dit 

gepresenteerd als er verandering komt in 

de formatie? Het werd allemaal op het 

laatste moment uitgelegd einde vorig 

schooljaar. Manuela gaf aan dat het wel 

op een goede manier was 

gecommuniceerd maar dat het niet 

eerder kon. Formatie komt meestal op 

het laatst voor de vakantie pas definitief 

rond. 

*Marie-Louise vraagt hoeveel geld de 

MR nu nog in kas heeft. Dit in verband 

met een bijdrage voor het opknappen 

van de speelplaats. Sjoerd kijkt dit na 

mailt ons het bedrag zodat we dan via 

MR-app kunnen bespreken welk bedrag 

er voor de speelplaats kan worden 

gegeven.                                                           

*Johan geeft aan dat het opvangen van 

ouders tijdens de Open dag niet meer 

door een MR lid moet gebeuren. Liever 

door Lieke of Myra of een ander 

persoon. Misschien een ludieke clown 

met ballonnen of zoiets, meent Marie-

Allen 
 
 
 
 
 
 
 



Louise.                                                                    

MR-oudergeleding moet kunnen 

vertellen   over de MR en wat ouders 

willen bespreken.                                                                     

*Johan van Duinen zorgt nu voor de    

MR-mail. Hij kijkt elke week of er 

berichten op staan.                                                       

*Manuela wil wel iets over de MR 

zeggen tijdens de ouderavond. Johan in 

de tweede ronde.                                 

*Sjoerd geeft aan dat er een nieuwe 

overblijfregeling komt/is opgesteld. De 

MR krijgt dit nog.                                               

*Er komt een vertrouwenspersoon voor 

de kinderen van school.                         

*We nemen het info stukje voor op de 

website door. Hierbij worden dan de 

voorstelling stukjes  met foto gevoegd.      

*Iedereen zorgt dat Sjoerd nog deze 

maand september de stukjes in zijn bezit 

heeft en op Isy en de Website kan 

zetten.                                                                                                                                                                                                       

 

4 Vergadering OV Verslag laatste ov-vergadering is 
doorgestuurd door Marie-Louise. 

 
 
 
 

5 Analyse en verbeteren 
en  
1 oktober telling 
 

Lieke zal de volgende vergadering 
aanwezig zijn en zal hier uitleg over 
geven.                                          

 

6 Rondvraag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Manuela vraagt hoe het werken met 
Snappet gaat in groep 5/6. Sjoerd geeft 
hier heel uitgebreid antwoord op.       
Wifi moest geïnstalleerd worden voor 
zijn klas.  Alles moest geactiveerd 
worden met codes. Je moet ze elke dag 
opladen.  Sjoerd vindt dat het anders is 
opgebouwd dan de methodes in boeken. 
De werkwijze is anders. Hij zou wel meer 
info willen hebben om te kijken of hij 
alles goed inzet.  Het werkt wel prettig in 

 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

een combi groep. De samenhang is nog 
moeilijk te zien. Je ziet ook niet of een 
bepaalde cyclus terugkomt.  Spelling 
schrijft Sjoerd toch nog maar op het bord 
en ook een schrift erbij. Het los laten van 
de groep is toch erg moeilijk. De 
schrijflessen moeten nu meer aandacht 
krijgen.  Je haalt er wel uit wat er fout is 
gegaan of wat er nog uitgebreid extra 
geoefend moet worden. Wat is er te 
weinig aan bod gekomen? Sjoerd volgt 
wel een cursus hierover via Skype. Een 
handleiding is er alleen voor de 
leerkracht, niet voor de groep. Een echte 
aanrader zou zijn: Ga op cursus voordat 
je ermee begint!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sluiting.   

 


