
 

 
 

 
 

 

Notulen van de MR-vergadering van  
22 september 2016  

om 20.00 uur op BS Kleinerf 
Aanwezig: Judith Vermeulen, Helma Adriaans, Sraar Berkens, 

 Judith v Otterdijk, Esther Jaspers 
 

 

1. Opening 
Iedereen wordt welkom geheten 

2. Schoolse zaken 

 Momenteel heeft de school 111 leerlingen. 

 De startgesprekken komen er weer aan. Er wordt gekeken of de 
leerlingen van de groepen 6 tot en met 8 in de toekomst daarbij 

zullen zijn. De leerlingen van groep 8 kunnen daar, ons inziens, 
zeker bij zijn. 

 De eerste weken van het nieuwe schooljaar richten de 

leerkrachten in de groepen zich op positieve groepsvorming. 
Daarvoor komt KWINK informatie geven. ( online methode voor 

sociaal- emotioneel leren) 

 Miriam Crijnsen komt 4 oktober het team begeleiden i.v.m. 

kansrijke combinatie groepen. 

 Wet Werk en Zekerheid; 

Deze wet kan consequenties hebben voor vervanging binnen de 
scholen. Zicht heeft haar vervangerspool uitgebreid maar de 

toekomst is moeilijk voorspelbaar. De ouders worden van deze 
wet, de inhoud ervan en de eventuele gevolgen voor school en 
leerlingen op de hoogte gebracht. 

 Sraar vraagt uitleg en verduidelijking over de vragen die de MR 
Zicht wil voorleggen. 

 Data MR- vergaderingen worden weer voor het hele jaar gepland. 
De oudergeleding van de Peuterspeelzaal sluit aan bij 

vergaderingen  waar zij baat bij heeft. De MR bekijkt per 
vergadering of dat nodig is en nodigt hen uit. 

3. Notulen 

 Team; Lopend schrift/ blok schrift; 

Vanaf groep 5 wordt naast het lopend schrift ook het blokschrift 
aangeboden. De leerlingen mogen zelf beslissen of zij het lopend 
schrift of het blokschrift gebruiken. De leerkrachten stimuleren 

echter wel wat het meest leesbaar / netst is.  

 GMR;- 

 



4. Binnen gekomen stukken 

 Data MR vergaderingen 2016-2017; 
22 november 20.00 uur 

31 januari 20.00 uur 
30 maart 20.00 uur 

30 mei 20.00 uur 
4 juli 19.00 uur 

 Vragen vanuit de MR naar Zicht m.b.t. directie- uren zijn nog 

steeds niet in de GMR besproken. Judith gaat hier navraag over 
doen. 

 Vanuit de MR notulen 
De kosten voor de ouderbijdrage van Kleinerf zijn een van de 

laagste binnen Zicht. 
De lunch voor Sint en zijn helpers wordt door school betaald. 

 Jaarplan 2016-2017; 
MR keurt het plan goed. 

Zorgplan 2016-2017; 
MR keurt het plan goed. 

 Trentanalyse; 

De entree- toets van Cito die groep 7 maakt wordt de verkorte 
versie. De Eind 7 toetsen Rekenen en Spelling worden ook 

afgenomen om een zo reëel mogelijk beeld te krijgen. 
5. Vraag aan Zicht; 

We willen weten wat er met de directie- uren gebeurt als het aantal 

leerlingen ( nog verder) daalt. 
De afgelopen jaren is het leerlingenaantal gedaald maar de uren van 

de directie is hetzelfde gebleven. Dit gaat ten koste van de extra 
begeleiding aan/ van de leerlingen; geen RT, geen ambulante 
begeleiding. 

6. Rondvraag; 
 Esther; vertelt kort over Numicon, wordt volgende vergadering 

bekeken. “ Numicon is een methode die kinderen spelenderwijs 
meeneemt van het “ordenen” naar het “leren rekenen.” 

 Judith v.O.; Is het nodig dat leerlingen van groep 6 en 7 nog hun 

naam op  het fruit moeten zetten? 
Vertelt kort over Klasbord; een beveiligde app waarop informatie 

naar ouders gestuurd kan worden. “Klasbord is een 
communicatieplatform dat speciaal ontwikkeld is voor 
gebruik in het onderwijs.” 

 
 

Volgende vergadering; dinsdag 22 november 20.00 uur 
 

   

 
 


