
Notulen van de MR vergadering van 25 oktober 2016 

1.Opening 

Afwezig met kennisgeving: Bertha Groen, Berber Greven en Jeanette Knol 

2. Notulen vorige vergadering 

Geen opmerkingen 

3.Ingekomen stukken 

Rekening MR. We betalen veel geld per jaar voor de kosten van de rekening. Wian vraagt 

of het een goed idee is om de rekening op te heven en te hangen onder de rekening van 
school. Marcel gaat na bij het administratiekantoor wat hiervan de gevolgen zijn. Hij 

komt hierop terug bij Wian.  

4.Vaststellen agenda 

Marcel geeft aan dat hij de Zwarte Piet in wil brengen. 

5.Zwarte Piet 

Waar willen we heen met onze school? Wij als school hebben een maatschappelijke taak. 

Wat doen we hiermee?  

We hebben onze meningen aangegeven. Marcel zet het punt nog op de teamvergadering 

en in het directieoverleg van de stichting. We volgen ook wat de omgeving doet.  

6.Continurooster 

In de hele school zijn de eetmomenten onderwijstijd.  

De onderbouw geeft de kinderen ondersteuning aan de tijd door 10 minuten stilte te 

geven door de time-timer.  

De bovenbouw doet dit niet. Zij geven de tijd aan door middel van de klok. Over het 

algemeen vullen we de eetmomenten in met schooltv, voorlezen, sociale aspecten. 

In januari is er een ouderpanel. Deze gaan we inzetten op de evaluatie van het 
continurooster. Marcel zorgt ervoor dat de teamleden die hierbij aanwezig zijn op de 

hoogte worden gesteld en samen met de MR leden bij elkaar gaan zitten om van tevoren 

te bespreken hoe dit vorm wordt gegeven en doorgegeven aan de ouders. 

7.IKC 

Marcel legt uit dat we een natuurlijk verloop gaan maken naar het IKC. Op dit moment 

zitten we in de oriënterende fase. Er is begonnen met de verhuizing van 2 lokalen, zodat 

de BSO een mooie ruimte achterin de school heeft.  

Als er een kinderopvang (0-4 jaar) komt zullen bijvoorbeeld de pedagogisch 

medewerkers ook een daltonopleiding moeten halen. Zij zullen dan opgenomen worden 
in ons team.  

 

 



Marcel heeft morgen overleg met de trainers van het IKC. Hij overlegt met hen over de 

verdere stappen. Vanaf januari zal het team een aantal bijeenkomsten over het IKC 
hebben. Er is in het team een stuurgroep opgesteld die mee zal denken over de invoering 

hiervan. De MR zet dit punt standaard op de agenda om te kijken hoe ver de 

ontwikkelingen zijn. 

8.Jaarverslag 2015-2016 

Het is ter kennisgeving. Er zijn geen opmerkingen hierover. 

9.Voortgang jaarplan 2016-2017 

Dit plan is al ingestuurd en besproken bovenschools. Ook tussendoor zullen er nog 

aanpassingen komen.  

10.Kengetallen en opbrengsten 

Het document is gestuurd via de mail. Marcel geeft uitleg over de Centrale EindToets  

van groep 8. Groep 8 heeft twee jaar achter elkaar onvoldoende hierop gescored. Als wij 

dit jaar weer onvoldoende scoren op deze toets, krijgen we het predicaat zwak van de 
inspectie. Hiervoor heeft Marcel een plan van aanpak opgesteld met de leerkrachten van 

groep 8. 

11.Schoolgids 

De schoolgids is al variabel arm. Hij is bij deze ter kennis aangenomen. 

12.Rondvraag 

Geen  

13.Sluiting 

Volgende vergadering is op donderdag 8 december. 

 

 

 

 


