
Notulen MR vergadering 24 mei 2018 
 

1 Opening 
Afwezig met kennisgeving: Jeannette Knol  
 

2 Notulen vorige vergadering 
De notulen worden goed gekeurd, Miriam knipt hier en daar zodat hij op de website kan. 

 
3 Ingekomen stukken 

Geen. 
 

4 Vaststellen agenda 
Agenda wordt niet gewijzigd. 
 

5 Stand van zaken 1 device per 2 leerlingen 
De taal en rekenspecialist hebben een evaluatie gedaan met input van collega's. Zie 
bijlage. Belangrijkste punt is dat er 1 device per leerling nodig is voor rekenen! Dit is ook 
zeer wenselijk voor taal. We willen nog goed kijken naar de Citotoetsen. Groep 3 gaat 
kijken naar een nieuwe methode voor lezen. Volgend jaar goed oriënteren, dan de keuze: 
Lijn 3 of Veilig leren lezen KIM versie. Groep 1/2 werkt nu met digitale leerlijnen binnen 
Parnassys, waardoor je mooie overzichten krijgt. 

 
6 Privacy 

Wat zijn de afspraken rondom WhatsApp? Deze vraag komt van een ouder. Binnen die 
groep zijn er veel foto's gedeeld via WhatsApp. Vanaf 25 mei zijn er veel strengere regels. 
Het onderwijs heeft nog twee jaar extra om het een en ander aan te passen. Op Kop is 
hier hard mee bezig. Wij gaan heldere voorschriften maken. Wij houden er op 
schoolniveau al veel rekening mee. 

 
7 Veiligheid (WMK) kaarten 

De uitslag is naar een ieder verzonden. Over het algemeen heel positief beeld. 

 
8 Schoolkalender 2018/2019, onderbouwvrije dagen! 

Hier wordt nog druk aan gewerkt. Is doorgenomen met het team. Deze kan nog niet 
gedeeld worden met MR i.v.m. onderbouw vrije dagen.  
Voorstel Andre: donderdagmiddagen weg halen. Mr: Vrije vrijdagen graag voor de 
vakanties. Voorkeur is toch wel voor de kleuters 7 vrije vrijdagen. 

 
9 Pleinwacht en pauzes leerkrachten. Hoe volgend jaar?  

in theorie klopt het nu, maar in de praktijk is lastig. We kunnen het wel, maar we willen 
liever een vaste dag pleinwacht. De sponsorloop heeft veel geld opgebracht, dan gaan 
we gauw het plein aanpassen. Misschien is er wel een bedrijf die ons ook wil sponsoren. 
Mr geld is ook te besteden, maar het moet duurzaam zijn. 

 
10 Mogelijkheid extra groep 2018/2019?? 

Helaas nog steeds geen info. Volgende week Woensdag is er weer een overleg en kan 
Andre meer vertellen. 

 
 



11 Stand van zaken Puzzelstuk 
Krijgt nu een eigen school in Tuk. Dus er wordt hier niet bijgebouwd. 

 
12 Stand van zaken onderwijsinspectie 

Helaas geen goed nieuws: totaal onverwacht heeft groep 8 niet goed gescoord. Er zijn 
wel 8 kinderen die flink minder hebben gescoord. Kinderen die hoog hadden moeten 
scoren, hebben ook niet gehaald wat verwacht was. Hoe het komt is een raadsel. 
Idee: de tussencito in de andere groepen in 1 week afronden. Ouders inlichten dat het 
een belangrijke toets is. Effectieve onderwijstijd bekijken in groep 4 tm 8. Grammatica en 
schrijven van verhalen zijn over het algemeen onv. Gescoord. 
De onderwijsinspectie komt niet. Als hij komt, komen ze pas over 2 schooljaren. 

 
13 Stand van zaken omtrent zorg 

Dit loopt goed, arrangementen worden toegekend. Dit jaar hadden we 4x hgpd 
gesprekken, volgend jaar hebben we 7 momenten i.v.m. vele aanvragen.  
Specialisten kunnen nog beter ingezet worden. Zij moeten vaker om tafel met de IB'er.  
Volgend jaar is Miriam er drie dagen, want dan is de studie klaar. 

 
14 Profiel nieuwe directeur, stand van zaken om dit moment. 

zie bijlage, deze is voor Mr en team. Er komt nog een presentatie van. Voor School B 
komt er 1 volledige directeur. Het wordt een stand alone school. Misschien willen ze ons 
nog koppelen aan twee kleine scholen, dan krijg je een soort cluster. Alberto komt 
hierover met ons praten. Beide opties zijn mogelijk. 19 juni presentatie van Andre, 
Alberto wordt gevraagd om dan te komen.  

 
15 MR etentje? Datumprikker? 

Het etentje is op 26 juni aanstaande 

 
16 Rondvraag 

* Nieuwe MR vergadering: staat al gepland 19 juni (jaarkalender wordt dan besproken)  
* Extra datum MR vergadering: 5 juli 19.30 uur 
* Hoe gaat het met Pascalle: goed, volgend jaar zo snel mogelijk weer richting fulltime. 
* Kijkje in de klas hoe was dat: kleine opkomst, we hebben het op verzoek gedaan. 
Advies is dat leerkrachten meer aandacht besteden aan verwelkomen van ouders en wat 
verwacht wordt van ouders. 
* kunnen sommige dingen wat minder vaak op de agenda komen? Oudergeleding vindt 
dit wel nodig. Maar sommige punten kunnen wat vaker korter. 
* Bertha heeft de indruk dat het bindmiddel wat weg is. De verbinding met het team is 
wat weg. Vooral wat betreft boven en onderbouw wat er speelt, we weten niet echt van 
elkaar wat er speelt. Betrokkenheid mist.  
Conclusie is dat het bord in de teamkamer actiever gebruikt moet worden. 
* mr verkiezingen staan niet in de laatste nieuwsbrief 
* profiel directeur nog even via de mail afstemmen. Kijk er kritisch naar! 

 
 

 
 



 
 
 



 

 



 

 


