
MR notulen van de vergadering op 31 oktober 2017 
 

1 Opening 
Vanavond aanwezig, Speciaal welkom voor Wijke en Veronique. Wijke zal Pascalle 
het komende jaar vervangen. 
Tevens is Bart Rosenboom aanwezig als verkeersouder. 
 

2 Notulen vorige vergadering 
Uit eten is uiteindelijk toch doorgegaan met een afscheid voor Hermance 
21 centuryskills. 
Jose Schraven (zonder van) 
 

3 Ingekomen stukken 
Of de rekening van de MR inmiddels onder de schoolrekening hangt. Andre gaat 
dit uitzoeken. Geen ingekomen stukken via de mail. 
 

4 Vaststellen agenda 
Geen toegevoegde agenda punten. 
 

5 Verkeer/parkeer en alle problemen rondom dit onderwerp, Bart Rosenboom, 
verkeersouder zal aanwezig zijn. 
Een groot probleem is het aantal fout parkeerders, in de groenstrook, niet in de 
vakken parkeren. Er lijken meer parkeerders te komen, veel ouders die de 
kinderen halen/brengen met de auto. In de laatste nieuwsbrief is het parkeren in 
de groenstrook benoemt, dit lijkt momenteel wel effectief te zijn. 
 
Alle verkeersouders van alle scholen hebben af en toe een overleg, tevens was 
handhaving aanwezig. De parkeerproblematiek is op alle scholen aanwezig. 
Advies vanuit het overleg om zelf als verkeersouder er niet mee te bemoeien. 
Maar middels communicatie in een nieuwsbrief aandacht voor te vragen. 
Handhaving kan en mag ingeschakeld worden, behoort tot openbare weg. 2x per 
jaar doen ze uit hun zelf steekproeven.  
 
16 okt heeft Dieke Frantzen (wethouder) gekeken op de school, echter toen was 
het prachtig mooi weer en waren veel ouders lopend of op de fiets. 
 
Evt plantenbakken neerzetten op de groenstrook. 
Stimuleren van lopen en fietsen van ouders en de leerlingen. 
 
Hoe reageren de buurtbewoners? Als buurtbewoners de ouder aanspreekt is het 
voorgekomen dat de ouder ongepast en zonder respect reageert. Dit vinden de 
buurtbewoners vervelend. 
 
 
 
 



Oversteek/zebra. Geen regulering. 10 minuten lang komen er veel ouders en 
kinderen overheen. Lang wachten om de weg op te gaan.  
Bussen rijden regelmatig erg snel over het zebra. Tevens landbouwverkeer komt 
langs de school, het schijnt dat bij grote vrachtwagens de route langs de school in 
het navigatie systeem zit. 
De weg wordt aangepast, hoe dat beter gaat worden is nog niet bekend. 
 
Komende periode gaat de hele wijk op de schop, er is een periode dat de 
parkeerplekken slecht bereikbaar zijn. Hierop moeten we ook anticiperen. Via de 
verkeersouder zijn er contacten naar veilig verkeer nederland heeft goede 
contacten met de gemeente. 
Toch kinderen laten fietsen met jabadoe/woldkasteel onder begeleiding, Ton zou 
dit meenemen met het overleg met jabadoe. 
 
Regelmatig in het nieuwsbrief benoemen hoe het gaat, complimenten voor de 
groenstrook vrij laten.  
Toezicht mocht het nodig zijn inzetten door handhaving. 
Bart wil ook graag stukjes in de nieuwsbrief schrijven. Zal dit naar Andre mailen. 
Bart wordt hierdoor ook zichtbaarder voor de school. 
 
Fietscontrole is 30 oktober geweest voor groep 7 en 8. Bart heeft een verslagje 
gemaakt. Hoge score van goede en veilige fietsen. Aantal ouders kunnen ook de 
fietscontrole gaan uitvoeren. In de komende nieuwsbrief zal een oproepje komen 
voor een fietscontrole door ouders en/of opa’s en oma’s. Bart zal dit gaan 
verzorgen. 
 

6 Huidige stand van zaken omtrent schoolinspectie 
Inspectie heeft gebeld, wisten nog niet dat we niet 3x rood meer waren. 50% van 
de scholen van op kop worden bezocht. Als ze bellen komen ze op zeer korte 
termijnen. Is een informatie bijeenkomst met directeuren en IB-ers. Er verandert 
niet echt veel, afvinklijstje is alleen wat groter geworden. 
Het is niet duidelijk of er audits worden gedaan? Dit zal in de GMR gevraagd 
worden door Bertha. 
 
Er wordt een film gemaakt bij onze school samen met een andere school. Daarin 
komen onder ander het onderzoek van Miriam en Veronique over coachende rol 
van leerkrachten om de rekenopbrengsten te verbeteren.  
 

7 Stand van zaken omtrent zorg 
Loopt allemaal goed, 1ste ronde HGPD gesprekken zijn geweest. Veel ouder 
gesprekken. Komt steeds meer terug dat het zichtbaarder is dan voor ouders. Alle 
arrangementen die nodig waren zijn inmiddels toegekend. Vanuit de stichting is 
10.000 beschikbaar gesteld om extra passend onderwijs te kunnen geven op alle 
scholen. Bijvoorbeeld een dyslectie 
 
 



Wanneer komt een kind in aanmerking voor zorg?? Komt een kind alleen voor 
zorg in aanmerking bij lage Cito’s. Wel voor  
Is een aanvraag gedaan voor een plusklas. 
NT2 kinderen, 2de taal Nederlands. In de onderbouw zitten wel wat anderstalig 
kinderen, Bertha vraagt of die aanvraag ook gedaan is, echter waarschijnlijk is dit 
niet mogelijk omdat de ouders te lang in Nederland worden. 
 

8 Stand van zaken taalactief, voldoende leermiddelen? 
ICT plan gemaakt door Wolter, tegelijkertijd tijd is op kop bezig om de financiën 
te beheren. 
Stichting op kop, Alberto heeft besloten dat er 1 device voor 2 leerlingen 
beschikbaar wordt gesteld. Dit is een besluit voor alle op kop scholen.  
18 mogen er nu dus besteld worden. Ipv de 40/72 die gevraagd worden. 
 
Diverse oplossingen hebben we besproken tijdens de vergadering, bijvoorbeeld 
ouders die meebetalen aan de Chromebook, geld van het oudpapier gebruiken 
voor de chromebooks. 
WiFi werkt nog niet voldoende in de school, knalt er heel regelmatig uit. 
Bovenschools moet de ICT er gaan regelen, ws is het beter, maar volledig zeker is 
het nog niet. Heeft te maken met diverse bedrijven, ziggo en nog een 2tal 
bedrijven. 
 
Groep 4 tot en met 8 moeten een gezamenlijke werkmodus gaan vinden. Zodat er 
alle devices goed en veelvuldig benut gaan worden. In de onderbouw zijn 
hierdoor bijna geen computers meer die wel nodig zijn voor rekenen in getallen 
en Muiswerk.  
 
Stichting op kop heeft toestemming gegeven om voor taalactief te kiezen. 
Eerst organisatorisch kijken wat er mogelijk is. Zou totaal 127 devices moeten zijn 
op school. Voor rekenen(oefensoftware) en taal, wereldoriëntatie worden de 
devices gebruikt, dit zijn allemaal lessen die in de ochtend zijn en 
wereldoriëntatie in de middag. 
 
Tot de kerstvakantie willen we dit gaan monitoren hoe de devices worden 
verdeeld, leerkrachten gaan daar een mooi rooster van maken. 
 
Wij als MR vinden dit een zeer kwalijke zaak. We blijven dit op de agenda zetten 
en zo nodig een brief schrijven naar Alberto Boon. 
 

9 Continurooster en pauzes(leerlingen/leerkrachten) 
Veel ouders die pleinwacht lopen vinden de pauze van groep 4 tot 8 is echt een 
drama, de pauze daarna met groep 1 tot en met 3 is wel een relaxte pauze. 
Wat vooral gemist wordt is geen eenduidige regels. Duidelijkheid over wat wel en 
niet mag en kan. 
Map met buitenspelen?? Is die op school aanwezig??  
Misschien iets voor de leerlingenraad?? Wat vinden de kinderen leuk??  
Komt in de teamvergadering van november aan de orde. 



Raam???  Grote scheur, is als het goed is al doorgegeven. Gaat Andre achteraan. 
 

10 Hoe gaat het met het team 
Gaat wel goed op school, vinden wel 2,5 dag als directeur te weinig voor zo’n 
grote school. Ilona en Afra hebben ook aangegeven dat ze dit te weinig is en ze 
meer ondersteuning nodig hebben. Ilona heeft nog 6 uur ambulante uren. 3 
dagen ene week en 2 dagen de andere week.  
Vrij normaal is dat een interim directeur en maar 3 dagen is. 
Als MR vinden we dat het belangrijk is dat Andre 3 dagen op school is. Mogelijk 
kan Ilona nog wat extra ambulante uren gaan krijgen.  
Het is nog niet duidelijk hoe de directeursfunctie volgend jaar vormgegeven gaat 
worden. 
 
Gezamenlijk thee drinken om half 3 is ingevoerd sinds vorige week. Dit wordt 
door Ilona goed opgepakt. Zeer drukke periode de afgelopen periode, sfeer is wel 
verbetert. Onderbouw en bovenbouw hebben wel weinig contact met elkaar. 
Hebben het onderling wel heel gezellig. In de komende studiedagen is er zeker 
aandacht voor het team. 
Veel overlegmomenten hoge werkdruk wordt ook ervaren in de onderbouw. 
Thema aanbod, raamwerk, didactisch ontwerp.  
Wel ervaart niet iedereen evenveel administratieve druk. Wel een verschil hoe 
men er onderling mee om gaat. 
Schooljaarplan en didactisch ontwerp is nog niet klaar. Als het er is zal het in de 
MR komen. 
 

11 Hoe gaat het met de buren? 
Alles is wel bij de buren neergelegd, maar daar is nog geen terugkoppeling over 
geweest. 
 

12 Rondvraag 
GMR, oudergeleding zou om buurten meegaan, Wian is de afgelopen keer 
geweest, maar de toegevoegde waarde is minimaal. Zeker omdat je niet alle 
stukken toegezonden krijgt. Vinden we dit zinvol? Gezamenlijke GMR/MR 30 jan 
Wian en Ton en 14 mrt Berber en Jeannette. In de nieuwsbrief moet een oproep 
komen voor de GMR komen, of Marcel Heijboer vragen via de mail. 
 

                   Enquête?? WMK gaat Andre achteraan, waar de uitslag is. 
 

Moestuin? Project, Peter en Wolter gaat dit regelen vanuit de leerkrachten. Zij                                                             
pakken dit nu op, er staat inmiddels wel een aantal producten in de moestuin. 
 
Etentje wordt gepland als Pascalle zich wat beter voelt.  
 
De volgende MR vergadering is 12 december 

 
 


