
Ingelaste MR vergadering op 17 juli 2017 
 
Afwezig: Ton ziet Abraham vandaag. 
 
Dit is een vergadering zonder een vastgestelde agenda. Aan de orde komen de laatste 
lopende zaken die voor de vakantie nog geregeld moeten worden. 
 

- Jaartaken onder- en bovenbouw. 
Hoeveel uren maken de kinderen op de lange dagen? Ma-di-do 5,5 uur. 
De vraag is of pauze lestijd of vrije tijd. 
Andre rekent dat het buiten spelen ook in een pedagogisch klimaat kan en rekent 
daarom met 5,75 uur op een dag ipv 5,5 uur.  
In de onderbouw draaien de kinderen 10 uur te veel en in de bovenbouw zijn geen 
marche uren meer, daar draaien ze 1,25 uur te weinig. Maar doordat er in de 
onderbouw genoeg uren komt het totaal niet in gevaar 7520 uur. Als MR gaan wij 
hiermee akkoord. 
 
Wel vinden wij het bijzonder dat lestijd tijdens het buitenspelen is zonder bevoegd 
personeel. Kunnen we dit nog uitleggen? 
Tevens moet er in de schoolgids uitgelegd worden van hoe de lunchtijd wordt 
gegeven in de  lestijd. Welke werkvormen worden er gebruikt tijdens de lunch en hoe 
past het in het onderwijs. 
Wij zouden graag een mooie doorberekening willen ontvangen met alle dagen goed 
uitgewerkt. Verschil van vrijdag is al 40x15 min. 

 
- Schoolgids.  

SchoolB graag eenduidig schrijven of aan elkaar of los School B. Dit graag 
consequent gebruiken en  veranderen waar nodig. 
Iedereen met achternaam in de schoolgids, RT weghalen. Alle functie neerzetten, 
Ilona plaatsvervangend directeur. Als alle functie benoemd worden dan ook alle 
functie benoemen, zoals b.v. Cultuur coördinator  
Op blz 4 toevoegen wat lunchtijd is en hoe dit wordt ingevuld. 
Geen hoeveelheid werkdagen noemen bij achter de namen van de leerkrachten. 
Bertha’s opmerkingen liggen bij AFRA. 

 
- Jaarkalender.  

Schoolkampen worden waarschijnlijk alleen nog voor groep 8. Dit komt ook omdat 
groep 6 en 7 combinatie groepen zijn. 
Oudergeleding heeft de voorkeur dat groep 7 en 8 op kamp zouden gaan. 
Personeelsgeleding vinden het prima dat alleen groep 8 gaat. 

 
- Ontslag van medewerkers. 

Hoe gaat het op dit moment met het team. Heftig nieuws voor het team, het team 
reageert hierop erg wisselend. Goed dat er begin van het jaar een 2daagse gepland 
is voor het team. 
Er speelt ook zeker mee dat  Marcel directeur van 2 “kleine” scholen gaat worden. 
Team leden voelen zich wel in de steek gelaten.  
 
 
 
 
 
 
 

 



Etentje MR 
6 oktober 18.30 uur in Wellerwaard Emmeloord. 
Ton en Hermance moeten nog ingelicht. 
 
Andre heeft aangegeven dat de notulen van de MR worden goed gelezen, sommige ouders 
die voor de intake komen zijn erg goed op de hoogte. 
 
Denk dat het goed is om volgend jaar al op tijd stil te staan hoe om te gaan met de 
combinatie groepen 5/6 en 6/7 na dit schooljaar. Groep 6 is opgesplitst voor de grote groep 
5. Moet dit gehandhaafd worden of zijn er andere oplossingen. 
 


