
 

 

 

Notulen MR-vergadering 22-11-2016 
Voorzitter : Judith Vermeulen 
Notulist: Judith van Otterdijk 
Aanwezig: Esther Jaspers 

Helma Adriaans 
Afwezig: Sraar is ziek 
Leesmateriaal:  

 Ouderraad notulen en actielijst 6-10-16 

 Teamvergadering 13-10-16 

 Teamvergadering 1-11-2016 

 Kinderraad 1-11-2016 

 Conceptverslag GMR juni 2016 

 OPR samenvatting mei 2016 

 OPR agenda + samenvatting oktober 2016 

 Veiligheidsplan 

 Gedragsprotocol 

 

Vergaderpunten: 
1. Notulen vorige vergadering 

 Klasbord nog niet besproken, gaan Helma en Judith nog doen 

 Numicon is aanwezig op school, Cursus weten ze niet of leerkrachten die hebben 

gevolgd. Zowel Helma als Judith weten niet of het op dit moment wordt gebruikt.  

Gaan ze volgende keer ook bespreken in het team. 

2. Mededelingen 

Sraar is ziek en heeft niks doorgegeven.  

 Voor de OPR mochten mensen gekozen worden. Omdat niemand bekend is, heeft 

het team niet gekozen. 

Er zit niemand van Zicht in de OPR. Dit is jammer. We nemen het altijd door, maar er 

wordt eigenlijk niks mee gedaan.  

 Er hebben zich mensen opgegeven voor de ouderraad. Er hebben 3 mensen zich 

opgegeven. 

3. Schoolse zaken 

Deze keer niet… 

4. Antwoord van de GMR (zie notulen conceptverslag juni 2016) 

Verslag is van Juni. Judith heeft deze gekregen van Alda Berkers. Volgens Alda hadden we die 

al lang moeten hebben. 

De volgende vergadering is ze weer een keer aanwezig.  

 

In het antwoord gaat het over FTE’s die we niet meer hebben en dat we een lumpsum 

regeling hebben, maar er wordt geen antwoord gegeven op de vraag.  

Het is niet duidelijk wie het antwoord heeft gegeven. Peter vd Zanden? 



Wij hebben niet het gevoel dat er een antwoord is gegeven op onze vraag…. 

Wij snappen dat er door school zelf keuzes gemaakt mogen worden voor wat betreft taken. 

Ale taken zijn dit jaar geminderd op Kleinerf. Zo veel mogelijk moet na schooltijd gebeuren. 

Dit doen ze om zoveel mogelijk tijd te besteden aan de kinderen. 

Helma en Judith hebben niet het gevoel een fulltime directeur ten koste gaat van de kwaliteit 

van het onderwijs. Beiden voelen ook geen werkdruk. 

Ib-uren: krijgt 4 uur, de norm is 4 uur voor 100 kinderen, dus kleinerf klopt met de norm 

ICT-uren: de helft van de uren wordt door Jan vrijwillig gedaan. Dat is een fijne 

ondersteuning. 

Ze hebben beiden ook niet het gevoel iets te missen. 

Ze hebben het idee dat alle leerkrachten zo hetzelfde denken.  

Vorig jaar was dit wel een heikel punt. De ouders van de MR vragen zich af wat er dan 

veranderd is. Helma denkt dat het misschien denkt het zou kunnen komen omdat de 

ouderraad veel heeft overgenomen. 

Er zijn ook veel vrijwilligers binnen school. Henriette valt bv vrijwillig in bij Steffie als ze op 

cursus is.  

 Voor ICT is er de achtervang door de “hoofd-ICT-er” van Zicht.  

 Henriette vervangt omdat ze het leuk vindt  

 Leny doet de RT. Dit is extra omdat zij er vrijwillig is.  

Helma geeft aan dat er keuzes gemaakt worden. Volgens haar wordt voldaan aan alle eisen 

waar een school aan moet voldoen. Ook de resultaten zijn goed. 

Volgens Helma doen directeuren niet mee in het verdelen van het budget voor de school. Dit 

is de vraag die we moeten stellen aan de GMR. 

Vraag: Welke basis kostenposten heb je als school te verdelen vanuit je lumpsum?  

Worden de directie-uren afgehaald vanuit het budget van de school of is dit op 

stichtingsniveau?  

 

5. Leesmateriaal bespreken 

Ouderraad: 

Dit jaar geen kerstmusical. Dit wordt altijd georganiseerd vanuit de klas. Dit is nu met combi-

klassen niet te organiseren. Volgend jaar willen ze het graag proberen met de ouders te 

organiseren. Tip van de ouders: vraag het in het blaaike en hou het niet bij de ouderraad. 

Teamvergadering: 

13-10 

Startgesprekken met of zonder kinderen? Helma en Judith gaan dit terugkoppelen in het 

team 

1-11 

Verzetten van maandsluiting, eerder melden dat ouders dingen kunnen regelen 

Jubilea allemaal samen op 29 juni 

Het 40jarige bestaan wordt aan het begin van het schooljaar feestelijk gevierd in september. 

17-11 

Kerstviering ziet er goed uit! 

 

Kinderraad 

Goed punten vanuit de kinderen. 

Wij kunnen ons erg vinden in het afwisselen van de schoolreisjes.  

OPR  



Geen opmerkingen 

GMR 

Verder geen opmerkingen (zie punt 4) 

Peter zit er altijd bij. Als er punten zijn die zonder hem besproken moeten worden, komt hij 

later. 

 

6. Veiligheidsplan 

We hebben het gelezen en het was duidelijk. 

 

7. Gedragsprotocol  

Esther miste de naam van externe vertrouwenspersoon. Het is handig om deze hierin ook te 

vermelden. 

School is op zoek naar een methode voor sociale vaardigheden die in een doorlopende lijn 

kan worden gegeven in de school.  

Judith O kijkt na binnen haar eigen school wat er te vinden is aan sociale vaardigheden 

methode 

Methode: Wonderwoordenwinkel, het principe van deze methode wordt ook gebruikt op 

andere scholen binnen Zicht. In Elsendorp heet het “like-me project” en in Venhorst heet het 

“ik ben een kei” 

 

8. Rondvraag 

 Lisette heeft een wedstrijd gewonnen. Ze mogen naar een kerst muziekconcert in 

Carré in Amsterdam. Dit wordt enthousiast.  

 WIJ SCHRIJVEN IEDER EEN STUKJE VOOR HET BLAAIKE!!!! 

 Wij willen een brievenbus maken voor de MR. Hierin kan iedereen anoniem vragen, 

ideeën, opmerkingen en klachten in stoppen in de vorm van een brief.  

Deze dingen kunnen we dan bespreken en het antwoord eventueel vermelden in het 

Blaaike.  

 Donderdag 22 december na de kerstviering is er een kerstborrel met OR-psz-

vrijwilligers-etc.  

Volgende vergadering is dinsdag 31 januari 20 uur 

 

 


