
 

 1 

NOTULEN MR VERGADERING 

14 mei 2019 

19.30 - 21.00 uur 

 

Aanwezig: Claudia Vianen, Sandy Stofkooper, Marchien Bertens, Rowena van Gent 

Afwezig met bericht: Monique Djizani 
 

Gasten: Judy Menger 

 

1. Opening  

Vergadering wordt geopend door de voorzitter. Agenda wordt vastgesteld. De notulen van de 

vergadering van 19 maart worden vastgesteld. 

 

 

2. Vanuit de directie 

Ouderbijdragen 

Op dit moment heeft 93 % van de ouders de vrijwillige TSO en ouderbijdragen betaald. MR 
stemt in met handhaving  van hetzelfde bedrag voor Ouder- en TSO-bijdrage als dit schooljaar. 

De bedragen worden in principe voor een periode van 3 jaar vastgesteld, met armslag voor 

onvoorziene omstandigheden. Dat betekent in principe dezelfde bedragen voor schooljaren 
2019-2020 en 2020-2021. 

Formatie / werkverdelingsplan/ werkdrukverminderingsplan 

Plannen zijn besproken met het team en team is akkoord met werkverdelingsplan en 
werkdrukverminderingsplan. Scholingstraject om samenwerking tussen PM-ers en leerkrachten 

te versterken, hiervoor wordt een klein deel van de werkdrukverminderingsgelden ingezet. 

Daarnaast worden de gelden ingezet voor de inzet van PM-ers en inzet extra gymleerkracht die 
leerkrachten coacht en adviezen geeft op het gebied van activiteiten die passen bij de (sociaal-

emotionele ontwikkeling van) kinderen met daarnaast focus op bewegend leren.  

T.a.v. de formatie vraagt de MR nadere toelichting op hoe besloten wordt wanneer een leerling 
in combi-klas en wanneer in heterogene klas komt. Er wordt hierbij gekeken naar verschillende 

aspecten: zelfstandig kunnen werken, gedragsmatige aspecten en wie kan het aan om in combi-

klas te functioneren. Ouders hebben hier geen inspraak in, kunnen geen voorkeur aangeven. Ook 
in vorige MR-vergadering zijn vragen gesteld over de vorming van een combi-klas 7/8. Hoe zit 

het in combi-klas 7/8 met begeleiding Cito-toetsen? Voldoende aandacht voor groep 7? 

Schoolverlaterskamp? Nog niet alle vragen zijn op dit moment te beantwoorden. Er zal een 
informatiebijeenkomst voor groep 7/8 gepland worden.  

MR stemt in met werkverdelingsplan en werkdrukverminderingsplan. 

 

Huidige huisvesting 

Morgen worden de gootstenen in de nieuwe lokalen geplaatst. Team is begonnen met oriëntatie 
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op nieuw meubilair voor groepen 3-8. Na de zomer wordt duidelijk welke 3 leveranciers een 

onderhandse aanbieding kunnen doen. Hopelijk bestellen begin volgend kalenderjaar, levering 

april 2020. Welk meubilair past bij de visie en welk meubilair past bij zowel ochtend- als 
middagprogramma? Individuele tafel, groepstafel, leerkrachttafel etc. Moeten keuze maken die 

past bij Basis op Orde én Vroondaal Projectonderwijs. Voor de zomervakantie gaat team 

meubilair bekijken bij leverancier. 

Nieuwbouw 
De calculatie is binnen en komt uit boven budget. Er moet dus geschrapt worden uit het 
ontwerp, bijv. inbouwkasten en luifel. Morgen wordt bekeken om welke posten het precies gaat.  
 
Projectonderwijs  
Vandaag opening gehad van nieuwe thema. Kinderen hebben aerobic-les gehad van Chelsea.  

Activiteiten 19-20 

Jaarkalender ligt volgende week in teamvergadering. Wordt dan week voor week doorgenomen. 
Na akkoord door team komt hij ook richting ouders. Balans tussen zaken vastleggen op kalender 

en zaken die pas kort van tevoren gecommuniceerd kunnen worden. Verlengde 

schooldagactiviteiten komen niet op jaarkalender, want die zijn pas later bekend. Oplegger bij 

jaarkalender met toelichting: we proberen zoveel mogelijk vast te leggen, maar er zal altijd 

adhoc communicatie blijven.  

 

3. Actielijst 

Actie Dec-03 – alternatieve scenario’s niet meer aan de orde, 93% heeft betaald. Volgende week 

wordt in team aanpak voor volgend jaar besproken. Dan komt voorstel naar MR ter instemming.  
Actie Dec-08 – actie aanpassen naar MR reviewt Kindgids 2019-2020 wanneer deze beschikbaar 

is. 

Actie Dec-09 – afspraak Kindcentrumraad tillen we naar volgend schooljaar i.v.m. 
onderbezetting MR op dit moment.  

Actie Jan-02 – aanwezigheid in GMR op dit moment niet.  

Nieuwe actie: rooster van aftreden maken.  
Actie Mrt-03 – dicht. 

Actie Mrt-04 – ieder jaar in sept op agenda zetten. 

 
 

4. Vacature OMR 

Op dit moment 1 aanmelding voor vacature OMR. A.s. vrijdag sluit aanmeldingstermijn. 
 

 

5. MR Ouderavond 
Op dit moment 9 aanmeldingen. Aanmeldingstermijn loopt nog 2 weken. Aankondiging wordt 

deze week meegenomen in nieuwsbrief van de school. De drie thema’s voor de avond worden 

besproken. Output van de avond zal zijn: (max.) 3 suggesties per thema die besproken worden 
met de directie. Thema Voedingsbeleid graag aanvullen met: Het Gezonde Kindcentrum. Wat 

vinden ouders van belang t.a.v. de thema’s? Is het bijvoorbeeld wenselijk om een extern persoon 

advies te laten geven over gezonde school? Welke rol heeft een ieder in het proces: ouder, kind 
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en school? Beleid moet passend zijn bij kernwaarden van school. Ander thema is: Gebouw/rust/ 

orde. Goed kaders aangeven, bijvoorbeeld over parkeerterrein: dit valt niet onder de school. 

Pleinplakkers komen 5 juni, dag na Ouderavond. Uitkomsten worden doorgegeven aan directie 
met prioritering erbij. Presentatie Scholen met Succes wordt gedaan door MR, net als inleiding 3 

topics.  

 

6. Schoolveiligheidsplan 

September op de agenda: evalueren RIE en anti-pestbeleid. De MR stemt in met het 

Schoolveiligheidsplan.  
 

7. Rondvraag in aanwezigheid Judy 

MR stelt vraag over aantal onderwijsuren: in communicatie is soms het aantal onderwijsuren 

ruim en soms krap. Advies om hierin consistent te zijn.  

Team gaf aan vanwege werkdrukvermindering de Moederdagkado’s bij voorkeur af te schaffen. 

Tussenweg bedacht in vorm van optreden. Uiteindelijk veel tijd besteed aan oefenen van het 
liedje, dat in uitvoer lastig bleek.  Wordt deze week binnen team geëvalueerd. OMR adviseert 

geen onderscheid te maken tussen aanpak Moederdag en Vaderdag: dus voor Vaderdag ook een 

lied om 14.30u dit jaar. Suggestie MR voor volgend jaar: knutsel iets binnen het dan lopende 

thema.  

 

8. Terugkoppeling SEL-presentatie door PMR 
Vorige studiedag 2 presentaties gehad: Kwink en The Leader in Me. Kwink: vaste les door school 

hetzelfde, aangepast aan niveau. The Leader in Me: je pakt content passend bij de situatie in de 

klas op dat moment. In plaats van regels opleggen, bespreek je omgangsvormen met de kinderen 

aan de hand van de theorie van The Leader in Me. De laatste methode heeft de voorkeur van het 

team. Leerkrachten gaan allemaal de cursus volgen. Traject van 3 jaar met begeleiding.  

 

 

9. GMR - Ouderraad – OC KDV – Kindcentrumraad 

 

 

10. Binnengekomen stukken/ e-mails 

  Geen. 
 

11. MR Nieuwsbrief  

In juli laatste MR Nieuwsbrief van dit schooljaar.  

 

12. Rondvraag 

Geen punten voor de rondvraag. 
 

13. Sluiting 

Voorzitter sluit vergadering om 21.41 uur.  
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Overige vergaderdata 2018-2019 

2 juli 2019 
 


