
Notulen van de MR vergadering d.d. 12 juni 2019. 
Aanwezig : Mirjam, Kim, Koos, Simone, Maartje, Carola, Marco, Sandra, 
Afwezig    : David (met afbericht).  
               

1. Opening. 
Koos opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 

2. Mededelingen directie. 
Groepsindeling. 
De indeling is gemaakt door de drie teams, gelet op de beschikbare formatie voor 
hun locatie. De teams hebben een zeer goede inzet getoond en hebben bekeken wat 
de beste indeling was vanuit de kinderen. Maartje licht de verdeling verder toe. 
Werkdrukmiddelen. 
Het beschikbare geld is verdeeld naar percentage leerlingen per locatie. Waarvoor 
het wordt ingezet wordt door Maartje toegelicht. 
Financiën. 
Door de aanschaf van VLL staan we nog in de min, maar dat is geen punt. We lopen 
dit in. Er wordt een nieuwe methode aangeschaft voor Engels, daarvoor wordt op 18 
juni een informatiebijeenkomst gehouden voor de leerkrachten. 
Van het scholingsbudget is nog geld over. Maartje licht de keuzes voor het nieuwe 
scholingstraject van team en individuele leerkrachten toe. 
De prestatiebox cultuur moet elk jaar echt leeg. Dit geld wordt ingezet voor cultuur 
primair, waarbij de leerkrachten worden begeleid bij hun lessen, en voor het 
naschoolse aanbod. 
Uit de pot voor ICT zijn dit jaar laptops en I-pads  aangeschaft. 
Huisvesting. 
Donderdag 13 juni komt er iemand van de afdeling financiën van Ronduit kijken naar 
de situatie op de SA. Er wordt geprobeerd om bij de gemeente te regelen dat we 
noodlokalen krijgen. 
Personeel. 
We hebben 37 teamleden die nu nog niet weten welke groep ze volgend jaar 
hebben. Ze worden vanaf nu ingelicht over hun werkplek voor volgend jaar, als dit 
niet hun eigen eerste keus is. 
Peuterspeelzaal SA. 
Er zijn nu nog niet genoeg aanmeldingen om te starten met een peuterspeelzaal. 
Zodra er genoeg kinderen zijn aangemeld, zal de speelzaal starten. 
Schoolgids. 
De ouders gaan de gids nog goed doorlezen. Eventuele opmerkingen kunnen gemaild 
worden aan Koos, tot uiterlijk 19 juni. Daarna zal Koos het formulier ter instemming 
ondertekenen. 
Taakplan. 
Maartje licht toe hoe het plan tot stand gekomen is en wat belangrijke punten in het 
plan zijn. De PMR verleent instemming en het plan wordt door Carola ondertekend. 
Jaarevaluatie. 
Er wordt gevraagd wat het verschil is tussen ouderparticipatie en 
ouderbetrokkenheid. Bij participatie moet er gedacht worden aan het samenwerken 
voor betere opbrengsten, dit blijkt erg lastig in de praktijk. Bij betrokkenheid gaat het 
meer over het betrekken van ouders bij het leerproces en de ontwikkeling van hun 



kind. 
Er wordt gevraagd wat de Academie 072 inhoudt. Dit gaat om extra ondersteuning 
voor begrijpend lezen. Kinderen krijgen gratis bijscholing, maar moeten eerst 
solliciteren om in aanmerking te komen. Er wordt intensief geoefend en er hoort 
huiswerk bij. Daar moet een leerling bewust voor kiezen. 
De MR geeft instemming voor de jaarevaluatie. 
Jaarplan. 
Het team heeft op de laatste studiedag gewerkt aan dit plan. Er is bekeken wat we 
willen meenemen en wat we willen borgen. Dit alles is uiteindelijk door Maartje 
keurig verwerkt in ons nieuwe plan.  
De ouders vragen uitleg over de gouden weken. Zij zijn niet bekend met de term. Het 
is dus zaak om in de memo duidelijk aan te geven dat we ermee bezig zijn en wat het 
inhoudt.  
Mirjam geeft nog de tip om kleuterouders een buddy te geven als ze nieuw op school 
zijn, om zo te zorgen voor een zachte landing. 
De MR vraagt naar het IKC. Wat houdt het in en is er een plan? Hoe er gewerkt wordt 
en samengewerkt wordt is per locatie anders en stemt niet overeen met de eerdere 
plannen. De MR blijft alert op de ontwikkelingen.    
Tevredenheidmeting. 
De uitslag van de Kwaliteits Meting Primair Onderwijs is schoolbreed samengevat op 
een poster. Per locatie is er een verslag met actiepunten. De teams gaan hiermee aan 
de slag. Zij gaan bekijken wat voor hen de belangrijkste punten zijn om aan te 
pakken, omdat nooit alles tegelijk kan. 
Protocol plusaanbod. 
Op de SA is in de groepen 6 t/m 8 een pilot gedaan. Nu wordt dit verder uitgezet voor 
de hele school.  
 
Vraag aan Maartje. 
De MR had in een vorige vergadering gevraagd aan Maartje wat zij onze MR wil 
meegeven. 
Maartje geeft allereerst aan dat ze heel fijn heeft samengewerkt met de MR. Dat is 
wederzijds. De ouders kunnen heel goed kijken naar het belang voor de hele school. 
Dat is zeer positief. Een belangrijke tip is dat de MR nog meer de bevragende rol mag 
innemen, vanuit wederzijds vertrouwen. Kijk goed naar wat je kunt bij de stukken en 
verdiep je in de dingen waar je meer van weet. 
Maartje bedankt de MR voor de fijne samenwerking.  

3. Actiepunten. 
In september gaan we een oproep plaatsen voor nieuwe ouders voor de MR. Dit 
doen we voor alle locaties, gezien het feit dat er meerdere plekken vrij komen de 
komende jaren. Carola maakt een stukje voor de memo. 

4. GMR. 
We kunnen instemmen met alle stukken. 
Mirjam is aanwezig, maar schuift later aan. 

5. Website. 
Carola noteert welke achternamen er op de website mogen. Ze zal via Kirsten zorgen 
dat alles op de site komt. 



We stellen de vergaderdata voor het nieuwe schooljaar vast. Aan het jaarverslag mag 
nog een stukje toegevoegd worden over de huisvesting. Verder is het akkoord. 

6. Ingekomen post. 
De stukken voor de GMR zijn binnen gekomen via de mail. 

7. Rondvraag. 
Koos vraagt naar de financiën van de OR. Wij worden graag op de hoogte gehouden, 
maar weten nu niet wie er aanspreekpunt voor de OR is. In het nieuwe schooljaar 
gaan we dit vragen aan de OR. 

8. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.55 uur. 
Daarna sluiten we samen het jaar nog even af onder het genot van een hapje en een 
drankje. 

 
 
Vergaderdata.  
zie nieuwe rooster. 
 
 
 
Actiepunten. 
* Nieuwe ouders voor MR. 
 
 
 


