
Notulen MR It Raerderhiem 
 
Datum : 3 juli 2019 
Aanwezig : Rozemarijn (voorzitter), Ralph, Linda van Dieren en  

  Annalies (notulist) 
Afwezig mk : Evelien 
Tijd : 15.00- 17.00 uur 
 
1: Notulen 24 april 2019 zijn besproken en vastgesteld. 
 
2: Invulling lunchpauze. De lunchpauze wordt als volgt ingevuld: Er zijn twee delen, eerst 
wordt er een stukje informatieve tv gekeken (jeugdjournaal, een onderwerp uit Klokhuis), 
daarna eerst er sociale interactie.  
 
3.Formatie: deze is vastgesteld en gecommuniceerd naar de ouders. Afspraak is voor de 
definitieve communicatie dat deze eerst wordt besproken in de MR vergadering.  
 
4. Vervanging ivm afwezigheid leerkracht.  
De vervanging van groep ¾ is geregeld en gecommuniceerd. Ook is de vervanger al 
betrokken bij de overdracht richting het nieuwe schooljaar. Dit wordt als erg positief ervaren, 
deze geluiden komen ook van ouders. 
 
5.Beleidsplan Fries: Beleidscoördinator mw. Roos heeft een adviserende rol richting het 
Raerderhiem, en heeft het plan kritisch bekeken. Raerderhiem blijft hierover in contact met 
haar, en maken gebruik van haar ondersteuning hierbij. 
 
6. Gymzaal Raerd: gemeente is positief. De volgende afspraak is gemaakt,mits de zaal 
goedgekeurd wordt door de gemeente. Tot de kerstvakantie blijven de gymlessen in 
Sybrandebourren, daarna gaan de gymlessen van Raerderhiem naar de sportzaal in Raerd. 
 
Pieter Derk gaat de gymlessen verzorgen van de groepen 3 t/m 8, als vakkracht lichamelijke  
opvoeding. 
 
7. Vacature MR wordt een herhaalde oproep voor uitgezet,mits er nog geen reacties zijn 
binnengekomen. Rozemarijn haar termijn als MRlid eindigt formeel dit schooljaar.  
 
8. Schooljaarplan: Opmerking wordt gemaakt over pagina 6, punt 5: kwaliteiten en talenten 
meer terug laten komen gedurende het gehele schooljaar. HIervoor wordt een poster 
beschikbaar gesteld, waarop alle kwaliteiten vermeld staan, zodat zowel de leerlingen als 
leerkrachten hier meer bekend mee worden. In ieder lokaal wordt een poster opgehangen.  
 
9. Rekenmethode: dit is vernieuwd, er wordt meer op individueel niveau gewerkt. Groep 8 
start met deze methode mits dit direct beschikbaar is in september, anders wordt de 
methode voor deze groep niet ingezet, gezien zij dan moeten wennen aan nieuw systeem 
voor korte duur.  
 



10.Fusie: geen op-of aanmerkingen.  
 
11. Aangevraagde projecten voor schooljaar 2019- 2020: 

- fruitproject 
- zwemmen groep 4 t/m 8 
- schoolschaatsen 

 
12. Voorstel data 2019 - 2020 MR vergaderingen, 15.30 - 17.00 Locatie ‘t Raerderhiem 

- woensdag 30 oktober 
- woensdag 26 februari 
- woensdag 27 mei 
- woensdag 17 juni 

 


