
Notulen MR vergadering van 18 april 2017 

 

1 Opening 

Afwezig Bertha, Hermance en Ton. 

Wian opent de vergadering. Ton is bezig met zijn herstel. 

 

2 Notulen vorige vergadering van 28 mrt 2017 

GMR puntje pakt Jeannette op en neemt evt. contact op met Marleen. 

 

3 Ingekomen stukken 

Wat bankafschriften. 

 

4 Vaststellen agenda 

Marcel wil graag i.v.m. de voorbereiding van de MR vergadering een 

uitgebreidere agenda hebben. Mogelijke met een aantal kernvragen erin. 

 

5 Continurooster (brief ouders/pauzes leerkrachten) 

Marcel moet de brief nog aanvullen, zal hier naar gaan kijken. 

Waarschijnlijk zal de Donderdag na de meivakantie wel een probleem gaan 

worden wat betreft de pauzes. Marcel gaat kijken hoe dit moet opgelost 

worden, de pauzes zijn op zich wel een hoofdpijndossier. Uit de ouders die 

wel willen zijn er momenteel 4 die actief zijn. Mogelijk is de 

vrijwilligerscentrale nog een optie. Wij van de MR zijn wel van mening dat 

je  elk jaar opnieuw de hulpvraag uit moet zetten bij de ouders. 

 

6 Communicatie  

De afspraken die we met Marcel en MR hebben gemaakt omtrent dit 

onderwerp zijn. 

Alle communicatie die naar ouders gaan, ook delen met de oudergeleding 

van de MR. Tevens de nieuwsbrief van Alberto Boon en maandagmorgen 

mail van Marcel. Wij vinden deze transparante vorm van communicatie 

zeker heel prettig. 

 

De mail van elkaar sneller beantwoorden, maar wel in de mail de 

verwachtingen naar elkaar uitspreken.  

 

Dit jaar is er gekozen om de eindtoets niet van Cito af te nemen, maar de 

IEP eindtoets. Dit is niet gecommuniceerd met de MR. Marcel vind dat dit 

een  verandering van leermiddel is en heeft niet gevonden dat dit met de 

MR besproken moet worden. Wij vinden het jammer dat we hier niet in 

gekend zijn. We wisten wel dat deze eindtoets van groep 8 erg belangrijk is 

voor de SchoolB.  

 



Cito, iep en route 8 toets zijn allen goedgekeurd om als centrale eindtoets 

voor scholen te dienen. Route 8 is een digitale versie, waar nog wat haken 

en ogen aan zaten. Dit is de 1ste keer dat er gewisseld is met de eindtoets. 

Iep toets is een nieuwere centrale eindtoets. Het MT, leerkrachten groep 8 

en Marcel hebben deze keuze gemaakt.  

De ondergrens wordt per toets bepaald. Iep toets wordt waarschijnlijk 

minder afgenomen. Het voelt voor de MR wel als een adhoc beslissing, de 

ouders van deze groep zijn wel meegenomen en hebben inzage gehad 

met de iep toets. Ook de leerlingen hebben er wel mee geoefend. 

De betrokkenen zijn al van half jaar bezig met deze toets, wij vinden het 

jammer dat we niet hier eerder van op de hoogte waren. 

Communicatie had beter hier omtrent kunnen zijn. 

Als ouders betrokken worden in een proces moeten wij als MR 

oudergeleding er bij betrokken. 

 

 

7 Integraal kind Centrum 

Met de leerkrachten hebben we vorige vergadering gehad over het IKC, 

hoe een ieder er in staat. 12 april is er nog een bijeenkomst geweest. 

Samenwerking met PSZ en BSO. Vooral elkaar leren kennen. De 

harmonisatiewet voor peuterspeelzaal en kinderdagverblijven is 

aanstaande. Momenteel worden de peuterspeelzalen nog ondersteund 

door de gemeente. Per 1 jan 2018 wordt dit niet meer ondersteund. Het 

geld volgt nu het kind, ipv de groep. Kinderen worden ook op de 

peuterspeelzaal ook gewogen. Momenteel wordt er gekeken of de stichting 

op kop kinderopvang om de peuterspeelzaal in SchoolB over te nemen.  

Voor schoolB is het van groot belang dat de kinderen op school B 

beginnen met de peuterspeelzaal. Veel kinderen stromen vanuit hier door 

naar het basisonderwijs. 

De transitie vergoeding wil de gemeente helaas niet vergoeden, dit is de 

vergoeding voor de peuterspeel leidsters salaris te compenseren met de 

kinderopvang.  

Er wordt zeker gekeken naar welke peuterspeelzalen rendabel zijn, 

misschien worden er ook peuterspeelzalen samengevoegd. Het 

peuterstationnetje wil niet zelfstandig doorgaan. Er worden dezelfde eisen 

gesteld aan de peuterspeelzaal als bij de kinderopvang, dus ook 2 

gediplomeerde leidsters, ws 1 op 8 kinderen. Ipv werken met vrijwilligers. 

Alberto Boon is hier diegene die hier beslissingen over neemt. 

Nieuwe stuurgroep gevormd, vanuit de BSO/PSZ en schoolB, om een 

goede visie te gaan beschrijven. 

 

8 Puzzelstuk Tuk 

Nog steeds helemaal niet duidelijk, in Tuk zijn ze bezig met de 

multifunctioneel centrum, maar de wethouder heeft in de krant genoemd 

hier niet mee akkoord te gaan. 

 

 



9 Formatie 2017 -2018 

We hebben akkoord om met 11 groepen te starten. Prognose is dat we 

enorm gaan groeien het komende jaar. Groei van ongeveer 56 leerlingen is 

de prognose. 

Groep 3 die heel groot is en de kleutergroepen die heel groot zijn, nu ook 

met 4 kleutergroepen. De instroomgroep geven ouders aan dat ze bewust 

kiezen voor de groep 1-2 en het jammer vinden dat ze nu allen groep 1 

hebben. 

Waarschijnlijk komt er dan 1fte bij,  dit kan evt. terug gaan naar de vaste 

medewerkers. 

Lijst met de verplichtingen zijn op, daar komt dus niets meer uit. 

 

Ilona wil graag voor een directeursfunctie, zij is momenteel bezig met de 

schoolleiders functie. Daar is nu helemaal geen duidelijkheid over. 

Vanuit schoolB heeft niemand mobiliteit aangevraagd. 

De Beatrix school heeft 2,4 fte teveel, daar hebben een aantal aangeven 

op richting SchoolB te gaan.  

Ingrid gaat volgend jaar de Dalton opleiding doen.  

 

Gezien het feit dat er akkoord is om met 11 groepen te starten is er 

gekozen om met 2 groepen 3 te starten, dit is goed voor de 

leesontwikkeling. We hebben besloten de groepsindeling al aan de ouders 

kenbaar maken, zonder de desbetreffende leerkrachten eraan te koppelen. 

 

Omdat er momenteel veel nieuwe ontwikkelingen zijn het komende 

schooljaar, is een combinatie 2/3 groep niet aan de orde. 

 

10 Aanwezigheid vergaderingen directeur 

Is het noodzakelijk om bij elke vergadering aanwezig te zijn voor de 

directeur. Wij als MR kunnen zelf bepalen of het noodzakelijk is dat de 

directeur uitgenodigd wordt. 

Hier zijn wel een aantal kant en klare lijsten voor, o.a. schoolplan, 

schoolgids, formatie enz. 

Marcel geeft aan dat hij het fijn zou vinden om een voorbereidende 

vergadering met voorzitter van de MR te hebben. Wij gaan ons hier over 

beraden, ook over de praktische invulling hiervan. 

Als MR moeten we duidelijke hebben waar onze taken liggen, waar is 

advies en instemming voor vereist. 

Vanaf volgende schooljaar gaan we werken met de nieuwe structuur.  

 

11 Rondvraag 

Wian vraagt of er ook behoefte is om een overleg met ouderraad te 

hebben: dit om met de OR  kennis te maken, het financiële overzicht 

omtrent de ouderbijdrage is doorgestuurd naar een ieder.  

 

Verkiezingen: Ton, Wian en Jeannette moeten zich verkiesbaar stellen.  



Berber gaat zorg dragen voor de communicatie omtrent de verkiezingen. In 

een nieuwsbrief moeten we aangeven dat er verkiezingen voor de MR zijn. 

In de nieuwsbrief van 12 mei gaan we aankondigen dat er 3 plekken 

vacant in de MR zijn, dat de zittende kandidaten zich wel herkiesbaar 

stellen. 

kandidaten moeten zich schriftelijk/via mail kandidaat stellen, middels een 

motivatiebrief en een foto. 

19 mei herinnering in de nieuwsbrief zetten. Sluitdatum voor kandidaat 

stellen is 2 juni. 

In de week van 6 juni worden de kandidaten gepresenteerd. 

Stemmen in de week van 12 tot en met 15 juni, via briefjes. 

In de vergadering van 20 juni is dan duidelijk hoe we verder kunnen gaan 

de komende jaren. 

20 juni is de laatste vergadering voor dit jaar, na overleg hebben we 

besloten dat er i.p geen extra vergadering noodzakelijk is. 

Het jaarplan moet 2 weken voor de 20 juni binnen zijn. Dit omdat we 

anders niet lang genoeg tijd hebben om het stuk voor te bereiden 

 

Jeannette heeft navraag gedaan voor het hebben van Schoolmelk: Dit is 

een mogelijkheid. In de komende teamvergadering zullen de leerkrachten 

dit punt bespreken met de teamleden. Groot punt van zorg is het werk 

omtrent de schoolmelk, brengen van de melk in de klas/schoonhouden 

koelkast enz. 

Kosten zijn ongeveer 75 euro per jaar voor 5 dgn. Bij 10 abonnementen 

kan het gestart worden. Informatie op www.schoolmelk.nl 

 

12 Sluiting 

Volgende vergadering 20 juni 

 

 

  

 


