
Notulen MR vergadering 19 september 2017 
 

1 Opening 
Afwezig met kennisgeving: Pascalle en Miriam. 
Nieuwe MR leden: Veronique en Wijke ter vervanging ziekte van Pascalle, helaas 
waren ze deze vergadering nog niet aanwezig. 
 

2 Notulen vorige vergadering 
Notulen 20/6, etentje wordt nog een keer verschoven van data i.v.m. operatie 
van Pascalle. Wian regelt een cadeau en Jeannette brengt. 
Notulen 17/7 nog niet verzonden, per abuis vergeten te versturen.  
 

3 Ingekomen stukken 
Mail van Monique Dalstra, groep 3 en 4 hebben inderdaad 9 weken waarin een 
schoolweek geen 5 dagen bevat, zonder aan een vakantie vast te zitten. Dit mag 
inderdaad niet van de inspectie onderwijs. Dit is 2 keer te vaak. 
Wian gaat dit naar Monique communiceren 

 
4 Vaststellen agenda 

Andre heeft nog een aantal punten die hij graag wil bespreken. Dit zijn de 
onderstaande punten. 
Parkeerbeleid, werkzaamheden, buurtklachten, ouderavond, staking, 
communicatiepanel, studie2dgse. 
 
Parkeerbeleid: Buurt klaagt over het parkeerbeleid tijdens het brengen en halen 
van de kinderen. Voor de volgende vergadering willen we de verkeersouder 
uitnodigen om het met ons hierover te hebben.  
Binnenkort gaat de hele wijk rondom school gefaseerd heringericht worden. Dit 
heeft tot gevolg dat de school tijdelijk zeer moeizaam bereikbaar is. 
Vanaf 25 sep gaat de weg al beperkt dicht voor de kinderen uit de wijk 
Woldmeenthe. Www.steenwijkerland.nl/herinrichtingtorenlanden  
Andere wil via de gemeente proberen verkeersregelaars te gaan regelen, de MR 
voorziet grote problemen tijdens het halen en brengen van de kinderen. 
Probeer zoveel mogelijk waar mogelijk lopend of op de fiets de kinderen te 
brengen. 
 
De buurt die klaagt over diverse dingen van schoolB. Zij willen graag betrokken 
worden bij alles activiteiten op de school. Verder is er overlast van gillen op het 
schoolplein.  
Ze willen zich graag serieus genomen worden. Het team en Andre zullen de 
buurtbewoners op de hoogte houden. 

 
Ouderavond: Wij als MR vonden de ouderavond goed en duidelijk. Wel was het 
hoe van het proces nog vrij onduidelijk. Vervolg van het proces moet nog komen, 
dit is aan de orde gekomen bij de 2dgse van de leerkrachten. Het is zichtbaar waar 
de leerkrachten met zijn allen voor staan, de neuzen staan weer dezelfde kant op.  

http://www.steenwijkerland.nl/herinrichtingtorenlanden


Welke stappen volgen er nu concreet op deze avond. Een onderwijsplan, 
didactisch ontwikkelingsplan, een uniforme taakbrief, 24 centuryskills. 
Doorgaande leerlijn voor de leerlingen. 
Voor beginnende leerkrachten is het moeilijk om terug te vinden hoe dingen gaan 
op schoolB. Dit moet veel beter gedocumenteerd worden. 
De komende nieuwsbrieven zullen meer inhoud moeten geven aan hoe het 
onderwijs gegeven wordt. Zoals de nieuwe digitale taalmethode, taalactief. Er was 
een goede sfeer op de avond. 

 
Communicatie panel: Volgende week is de 2de bijeenkomst van dit panel. Puntje 
van aandacht vanuit de ouders is, dat de mail via parnasys door meerdere 
leerkrachten wordt gestuurd. Daardoor is het in de inbox niet altijd duidelijk dat 
het een schoolmail is. Misschien is het mogelijk een uniforme aanhef te hebben. 
Zodat het altijd duidelijk is dat het mail van school betreft. 
De structuur blijft dat de beslissingen via de MR moeten gaan. 

 
Staking 5 okt: Dag van de leraar, meeste leraren gaan gebruik maken van hun 
stakingsrecht. Er wordt door op kop er een bus geregeld om naar het malie veld te 
gaan. De school gaat dan dicht.  
Er is wel geld beschikbaar gekomen, maar dit is niet voldoende om alles te 
verbeteren en de achterstand weg te werken. 

 
Studie2dgs: constructief gewerkt, wel zwaar volgens Bertha. Veel samendoen en 
uitwerken. Het team is 2 dagen in Aalten geweest. Taakbrief en werkrooster, 
tevens is er aan teambuilding gedaan. Bertha geeft aan dat er zeker al wel verschil 
is te voelen.  
 
Gesproken met Andre over het afgelopen jaar van ons op schoolB. Hoe wij als 
oudergeleding voelen in deze MR.  
Bertha geeft aan dat de leerkrachten elkaar missen. Dit is een verantwoording 
van het team om na 14.15 uur tijd voor theedrinken te maken in de koffiekamer. 
Samen investeren in het team door 15 minuten later aan het werk te gaan. 

 
 

5 Continurooster en pauzes 
Pauze rooster loopt nu, maar is echt wankel en fragiel. Ilona coördineert dit nu, 
heeft de regels duidelijk gecommuniceerd. Meer ouders die mee kunnen helpen 
om het continurooster op deze wijze mogelijk te maken zou erg fijn zijn. Tijdens 
de pauzes moet er eenduidig regels zijn voor en door alle pleinwachten, tijdens 
de 1ste pauze van groep 4 t/m 8 is er tevens altijd een leerkracht op het plein. 

 
 

6 Techniek 2020: Hoe zijn de voorbereidingen hierop? 
Wordt nu nog gebouwd op ouders, als de ouders er niet zijn, doen de 
leerkrachten zelf de techniek lessen. Dit werd niet duidelijk in de informatie 
avond gemeld. Het kan niet afhankelijk zijn van of er wel of niet ouders zijn die dit 
willen en kunnen geven. 



 
7 Zorg: wanneer komt een kind in aanmerking voor extra zorg? Hoe ziet de zorg er 

dan uit? En wie levert de zorg? 
In een start gesprek moet al duidelijk zijn hoe je kind scoort. 1, 2 of 3 ster, 1 ster 
aanpak nog niet het gewenste resultaat. Het zogenaamde HGPD cyclus. Duidelijk 
is dat daar teveel is misgegaan in de afgelopen jaren. Alle leerlingen zijn inmiddels 
besproken met de IB-er en de leerkracht, directeur. De zorg voor kinderen moet 
beter op school, dit punt zorg zal elke keer op de agenda staan, zodat wij als MR 
goed de vinger aan de pols kunnen houden.. 
 

8 Taalactief en didactiek van José van Schraven: Hoe gaat dit verder 
Punt besproken dat in taalactief de didactiek van Jose van Schraven gewaarborgd 
blijft, dit komt niet in gevaar. 
Digitaal systeem werkt nog niet optimaal, missen nog 40 Chromebooks, hopelijk 
kunnen die zeer snel aangeschaft worden. Er moet een plan ingediend worden. 
Hopelijk is de infrastructuur dan ook beter en werkt het allemaal goed. De 
verwachting is dat dit in 3 weken tijd is gerealiseerd. 
Extrene begeleiding om taalactief goed te gebruiken in het lopende jaar. 
 

9 Pest protocol ondertekenen namens Directie, leerlingen en MR 
Op vrijdag 22 september 2017 zal om 8.15 het protocol worden ondertekend. Dit 
is tevens de afsluiting van de antipest week. 

 
10 Stand van zaken schoolinspectie 

Doordat de IEP toets niet juist was beoordeeld zal de schoolinspectie niet op zeer 
korte termijn langskomen. Echter waarschijnlijk wel dit schooljaar omdat we dit 
jaar op de nominatie staan. Als ze bellen komen ze ws ook op zeer korte termijn. 
Tevens is er een vernieuwd inspectie kader. Hier zal binnenkort meer over 
duidelijk worden. 
  

11 Rondvraag 
GMR data: 2 okt Wian, 14 nov Ton, 10 jan (nieuwjaarsborrel MR), 13 feb Berber, 
26 mrt, 29 mei Berber, 4 juli 
Gezamenlijk MR/gmr 30 jan gaat Wian en Ton ook en 14 mrt Berber en 
Jeannette?. 
Rooster van Jeannette loopt nog niet zover, waar mogelijk gaat zij ook naar een 
GMR avond. 
 
Wian vond het een constructieve vergadering. 

 
 
Volgende vergadering 31 oktober MR. 
 
 
 

 
 



 
 


