
Notulen MR overleg 30 september 2019 
 

1. Opening: 
Gezamenlijke opening met OR. Na enkele zaken besproken te hebben, ging de MR 
verder met punt 2 op de agenda. 
 

2. Notulen vorige vergadering: 
De notulen zijn goedgekeurd.  
 

3. Ingekomen stukken: 
Typecursus onder schooltijd.  
Op school wordt er meer gedigitaliseerd in de methodes. Naast de taalmethode, werkt 
de rekenmethode ook veel digitaal. De leerlingen krijgen gepersonaliseerd onderwijs bij 
het softwareprogramma. De vaardigheid in het typen speelt nu een grotere rol. Het is 
mogelijk om een typediploma aan te bieden aan de kinderen. De directeur heeft een 
offerte aangevraagd. Wanneer we als school hieraan meedoen kost dit €135 per leerling. 
De typecursus is op school. De vraag is of school dit moet aanbieden, ook met de vraag of 
de school een financiële bijdrage zal leveren. Of dat de verantwoording bij de ouders ligt. 
De directeur checkt bij de gemeente of zij een typecursus faciliteren bij ouders die 
minder financieel hebben. De voorkeur om de cursus aan te bieden gaat uit naar groep 5 
of 6 en dat de cursus na schooltijd aangeboden kan worden.  
 
Daltonvisitatie: 
Er komt een daltonvisitatie in het najaar 2020. Er is met de daltonwerkgroep een overleg 
geweest op welke punten ingezet gaat worden.  Er wordt gebruik gemaakt van het vorige 
plan en de proefvisitatie.  

 
Vierde kleutergroep: 
Er is goedkeuring om in 2020 een vierde kleutergroep te starten. In januari komen er vier 
leerlingen en in februari komen er twee leerlingen. Vanaf 30 maart 2020 zal de vierde 
kleutergroep starten. De zes kinderen van januari en februari gaan naar de vierde 
kleutergroep. De directeur heeft contact met deze ouders. De andere drie 
kleutergroepen komen dan op de indeling 26, 26 en 25. Een andere optie is om een 
groep 2 te realiseren per 1 maart 2020. Weer een ander alternatief is een peuter-
kleutergroep.  

 
 

Schoolfruit: 
De subsidie voor Gezonde School is aangevraagd en gehonoreerd. Dit betekent dat de 
school drie stuks fruit krijgen per week. Op de woensdag en donderdag hoeven de 
leerlingen geen fruit mee te nemen. De MR zorgt voor 13 snijplanken.  

 
 

Oudercommunicatiepanel: 
De ouders hebben aangegeven dat zij het vervelend vinden dat sommige ouders al om 
8.15 uur buiten staan zodat zij zich zo snel mogelijk kunnen inschrijven voor een gesprek.  
Er komt een app (social schools) voor ouders waarop de schoolkalender, berichten, 
nieuwsbrieven, opgave startgesprekken etc. kunnen zien. Dit geldt ook voor de weekmail 
en foto's van de groep. De verwachting is dat dit vanaf januari 2020 kan starten.  

 
 



4. Vaststellen agenda: 
De agenda is vastgesteld.  

 
5. Speerpunten voor schooljaar 2019/2020 vanuit de MR  
-  Optimaliseren zorg: HGPD gesprekken, handelingsplannen. 
- De directeur en IB-er zullen flitsbezoeken gaan doen. De insteek is dat de leerkracht 
weet wat zij/ hij doet. Het is geen controlerende functie. 
- Waarschijnlijk zal volgend schooljaar ´Hallo Wereld´ op school worden ingevoerd. Dan 
geen aparte lessen GVO en HVO meer. Inhoud zal grotendeels hetzelfde zijn. Veel 
burgerschapsvorming.  

 
 

6. Stand van zaken herinrichting schoolplein 
Ontwerpen zijn bekeken. Meer groen en speeltoestellen van ‘natuurlijke’ materialen.  
Gaat om achterkant school. 

 
7. Excursie groep 7: Anne Frank huis 
Invulling dag wordt nog besproken. 

 
8. Rondvraag 
Uit eten voor afscheid MR lid. 

 


