
Notulen MR vergadering 6 februari 2018 (extra) 
 

1 Opening 
Afwezig met kennisgeving: Bertha Groen 
 

2 Notulen vorige vergadering 12 dec 2017 
Notulen zijn zonder op-en aanmerkingen goedgekeurd. 
 

3 Ingekomen stukken 
Mail van Monique Seijger (ouder van 2 kinderen) over rapport, portfolio, Cito 
uitslagen, parnasys. Communicatie omtrent parnasys en portfolio had zeker wel 
beter gekund geeft Andre aan. Ouderportaal werkt met letters en niet met cijfers. 
Kleuren geven wel aan de hoge/lage C is. Andre geeft aan een gesprek met 
Monique te gaan plannen. Tijdens de 10 min gesprekken krijgen ouders meer 
informatie met ook de Cito papieren uitslagen erbij. 
Oudergeleding OR/MR een keertje op de tafel gaan. Wian gaat dit regelen. 

 
4 Vaststellen agenda 

Nieuwe directeur voor volgend schooljaar, het management structuur van de 
stichting op kop wordt bekeken door een bedrijf, BMC. Hoe dit er precies uit gaat 
zien is nog onduidelijk. Na de voorjaarsvakantie zal dit rapport klaar zijn. MR zal 
hier zeker in gekend worden. 
 

5 Evaluatie 1 devices per 2 leerlingen 
Groep 3 inloggen gaat wel aardig goed, kunnen dan direct aan het werk vanaf 
8.15 uur tot 9 uur. Niet alle leerkrachten van groep 3 zijn heel enthousiast over 
het gebruik van de computer tot 9 uur. Na 9 uur in groep 3 geen laptops meer. 
Zou heel fijn zijn als er 4 laptops of computers de hele dag voor groep 3 leerlingen 
beschikbaar zou zijn. 
Als ouders willen we graag aandacht voor het werken met de devices in de 
overige groepen, hoe vinden de kinderen het gaan? Samen werken met de 
digitale programma’s. In hoeverre kan dit allemaal, op een andere naam je lesje 
maken. Hiervoor zullen de leerkrachten meer aandacht gaan hebben, het was 
Andre niet bekend dat er samen achter de Chromebooks gewerkt werkt. 
 

6 Werkdruk MT, Ilona en Andre 
Gaat prima, duidelijk meer rust voor Ilona. Kan inmiddels de touwtjes wel wat 
meer laten vieren, dit punt blijft terug komen op de agenda. 
Telefonische bereikbaarheid is niet heel optimaal. Wordt wel aangewerkt, maar 
kan nog wel beter. Ziekmelding mail wordt goed gebruikt. Mogelijk zou de 
stichting op kop nog wat kunnen betekenen. 
 

7 Onderwijsplan 
Opmerkingen verzamelt en gemaild naar Andre. Puntje reflectie in het 
onderwijsplan is inderdaad zeer minimaal, dit gaat nog wel uitgebreid worden. 
Goede reflectie hoort zeker bij de verdere ontwikkeling van het portfolio. Andre 



herkent de punten en zal ze meenemen met de verdere ontwikkeling van het 
onderwijsplan. In de komende studie dagen zal hier zeker aandacht voor zijn.  
Het bouwprogramma van Veronique is een dyslexie programma vanaf groep 3. 
Dit wordt momenteel met een aantal kinderen gedaan, dit zal tevens worden 
toegevoegd. Dit wordt bekostigd uit het potje passend onderwijs wat de stichting 
de scholen heeft gegeven. 
 

8 Communicatiepanel ouders 
Klankbord groep over communicatie heeft aangegeven dat de privacy wordt 
aangetast. Verschijnen toch foto’s en filmpjes via diverse sociale mediakanalen 
zoals Facebook en YouTube. Ouders zetten dit zelf online. Communicatiepanel wil 
hier graag een standpunt over. Andre vind dit een meer een MR ding en voor de 
leerkrachten. Een moeilijk punt, tegen houden dat ouders iets online zetten gaat 
niet lukken. Wel zou de school ouders meer bewust kunnen maken van iets online 
zetten. Tevens zijn er ouders die niet willen dat hun kind op Facebook of ergens 
online staat om hele diverse redenen. 
 

9 Pleinwacht en Veiligheid op school/BHV 
Verslag van deze avond gestuurd naar de MR leden. Tevens hebben Ilona en 
Andre het verslag gekregen. Andre geeft aan dat de pleinwacht misschien op een 
hele andere manier vorm gegeven moet worden. Ws al op zeer korte termijn. 
Terugkoppeling met en aan Ilona is dus niet meer noodzakelijk. 
 

10 Mogelijkheid extra groep 2018/2019? 
Is nog niet duidelijk, de 4 combinatie groepen 1en 2 groepen eindigen dit jaar op 
28 leerlingen. 
Voor volgend jaar moet er dan wel 12 groepen zijn, volgens Andre is dit geen 
probleem. Gezien de groei van de school. 
 

11 Stand van zaken onderwijsinspectie 
Inspectie gaat eerst met het bestuur van op kop praten en daarna met de 
scholen. Dit is echter nog niet gebeurd. 
 

12 Stand van zaken omtrent zorg 
Donderdag wordt er begonnen met de tussenevaluatie n.a.v. de CITO ’s. Daar 
zullen weer nieuwe plannen uit gerold worden. Voor de huidige groep 8 zal er 
binnenkort ook gesprekken met Wolter, Andre en Miriam. 
 

13 Verkiezingen, aanpassen MR reglement 
Berber wil herkiesbaar zijn voor het nieuwe jaar. Zullen dit in de nieuwsbrief gaan 
communiceren vanaf mei ergens. Berber gaat de teksten van vorig jaar naar 
Jeannette mailen en kunnen die gaan gebruiken. Het herziene MR reglement van 
de stichting, zal ik rondsturen naar een ieder en komt terug op de volgende 
vergadering. 
  
 
 



14 Nieuws GMR/MR gezamenlijke avond? 
Wian vond het niet een hele zinnige avond voor de oudergeleding. Was een 
avond over CAO voor het komende jaren. 2 verschillende modellen van de CAO 
overlegmodel of basismodel. 
PMR/GMR gezamenlijke avond, dit was niet vooraf duidelijk. Voor de 
gezamenlijke vergadering wel kijken of de nut of noodzaak is voor de MR. 
Werkdruk en te kort aan leerkrachten werd daar helemaal niet aandacht voor 
gevraagd.  
 

15 Rondvraag 
Andre voorziet wel een probleem met de inval problematiek. De stichting heeft 
momenteel geen invallers. De vaste invallers zijn allemaal ingezet. Andre hoopt 
dat er geen klassen naar huis moeten, maar kan dit niet helemaal uitsluiten. 
Probleem is landelijk maar ook zeker hier. Er is zeker momenteel een 
leerkrachten te kort. Andre vraagt onze mening hier over. Als MR geven wij aan 
dat we het probleem begrijpen, maar vinden dat de school met veel flexibiliteit  
moet proberen het op te lossen. Bijvoorbeeld directeur of IB-er voor klas. Als alle 
oplossingen zijn geprobeerd en het nog niet lukt, kan het voorkomen dat er eens 
een klas zonder leerkracht is. Ouders zullen dan ingelicht worden. Als ouders niet 
in staat zijn om vervanging en/of opvang te regelen zal de school toch de zorg 
voor het desbetreffende kind blijven houden. Zoekt dan zelf voor een passende 
oplossing. 
 
BHV/hygiene 
Jeannette geeft aan dat ze het vervelend vind dat het repareren van essentiële 
zaken zoals de Brandtrap erg lang duurt. Er is vanuit de stichting een 
calamiteitencontract met  BCN bedrijf. Inmiddels is het wel gerepareerd. 
Dit geldt tevens voor het klimaat binnen de school, dit schijnt niet goed af te 
stellen zijn. Peuterspeelzaal krijgt het in dat lokaal amper warm en heeft ouders 
gevraagd kinderen goed warm aan te kleden. Dit is al diverse malen geprobeerd 
te repareren echter tot nog toe niet met het gewenste resultaat. 
 
Vanuit de vergadering met de pleinwachten is de vraag gekomen wie 
verantwoordelijk is voor de BHV op school en hoe dit geregeld is. Ilona is hoofd 
BHV, 6 overige collega’s hebben BHV. 

 
Jeannette geeft aan dat ze van diverse kanten heeft gehoord dat er problemen 
met de hygiëne zijn op de school. Toilet boven bij groep 4, 5, en 6 is flink vervuild. 
Jongens moeten met hun maatje naar het toilet. Probleem zal door Andre 
opgepakt worden en besproken in het team vergadering, tevens zal dit 
gecommuniceerd worden richting de ouders. 
 
Volgende vergadering is 20 mrt 2018 
 

 


