
Notulen van de MR vergadering van 8 sept 2016 

 

1 Opening 

Afwezig met kennisgeving: Bertha Groen 
Nieuwe MR leden leraren geleding: Hermance van Manen en Pascalle Bollema. 

In een kort voorstelrondje heet Ton de nieuwe leden welkom en goede jaren 

in de MR. 

 

2 Notulen vorige vergadering 

Marcel heeft nog niet naar de marche uren gekeken van punt 5.  

Van de aftredende MR leden is tijdens het jaarlijkse etentje afscheid genomen.  

 

3 Ingekomen stukken 

Alle ingekomen stukken is doorgemaild naar een ieder, brievenbus wordt 

straks nog leeggehaald.  

 
4 Vaststellen agenda 

Marcel geeft aan dat hij graag een extra agenda punt wil. Namelijk het 

personeel. Dit zal punt 6 worden. 

 

5 Continurooster 

Na ruim een week zijn dit de 1ste bevindingen van het continurooster.  

 
Positief:  -      kinderen bovenbouw tevreden,  

- leerkrachten tevreden over de niet gebonden lestijd  

- Korte pauze  

- Met alle kinderen naar buiten 

 

Verbeterpunten: 

- Nog geen afspraken met de bovenbouw over rustmomenten op 

de gang  

- Eetmoment in de onderbouw 

- Wat te doen met slecht weer 

- Minimaal  contact met de collega’s  
- Door korte inloop tijd erg druk in de gang  

- Evt. ook binnenspeel mogelijkheden in de pauze 

- Op welke manier een optimale invulling van de lessen door de 

leerkrachten 
Er moet nog gewenning op treden voor leerkrachten en leerlingen.  

Aan het eetmoment wordt gewerkt in de kleutergroepen wordt momenteel 

gewerkt met de timetimer en moet het de 1ste 10 minuten stil zijn met eten, 

daarna mag er gepraat worden. Dit zal doorgezet gaan worden naar de hele 

onderbouw.  
 



Helaas hebben bijna alle TSO medewerker zich terug getrokken, de mensen 

die bij de enquête hebben aangegeven dat ze wel willen helpen tijdens de 

pauzes zijn benaderd door Marcel om mee te draaien in de pleinwachten. 

Deze zullen door Marcel verder ingewerkt worden. Tijdens het spelen doen de 
pleinwachten hesjes aan.  

 

In de volgende vergadering moeten we nadenken over de evaluatie met 

ouders en leerlingen.  
 

6 Personeel: Bertha is langzaam aan het opbouwen, dit gaat langer duren dan in 

1ste instantie verwacht was. Wel zal er na de herfstvakantie gestart worden 
met de 4de kleutergroep deze zal door Ingrid begonnen worden. Marcel is met 

de stichting zoekende naar ander personeel.  

 

Marcel zijn managementondersteuning bij een andere school is voor de 
vakantie afgerond.  

 

7 Veiligheidsplan 

Het formele moment moet nog gepland worden. 
Marcel zal dit gaan plannen met Ton.  

 

8 Voortgang jaarplan 2016-2017 
Jaarplan is ons toegestuurd, Marcel heeft er nadien nog wat aan verandert en 

is wat aan het snoeien in de punten. Het jaarplan is advies plichtig, echter 

moet dit voor 10 sep ingeleverd worden.  Het ingestuurde plan is dus niet 

door ons goedgekeurd. In de volgende vergadering zullen we dit plan 

uitgebreid bespreken. 

 

Het strategisch plan is voor meerdere jaren en is heel statisch, jaarplan is veel 

dynamischer en kan jaarlijks worden bijgesteld.  
 

9 Nieuwe MR leden lerarengeleding 

De nieuwe MR leden uit de lerarengeleding zijn Hermance van Manen, 
Pascalle Bollema.  

 

10 Rondvraag 

Jeannette geeft aan dat in de verspreide schooljaarkalender de schoolreisjes 

niet vermeld staan. Deze worden door gegeven op de informatie avond. 

Tevens een opmerking dat het wel heel vervelend is dat de data voor de 

informatie avond binnen een week alweer worden bijgesteld. 

Volgend jaar graag aan het eind van het schooljaar de data voor de 
informatieavond graag vermelden in de info over vakantie, lange weekenden 

enz.  

 

 



11 Sluiting 

Volgende vergadering 25 oktober.  

 

 

  

 


