
 

 

Notulen MR-vergadering 19-6-2018 
Voorzitter : Judith Vermeulen 
Notulist: Judith van Otterdijk 
Aanwezig: Esther Jaspers 

Hanneke Drouen 
Marieke vd Wijst  
Voor schoolse zaken Sraar 

 
Vergaderpunten: 

1. Schoolse zaken 

 Wouter is inmiddels 2 keer geweest om kennis te maken en wat te bespreken 

 Inspectie GGD: mondeling alles goed, rapport komt binnenkort 

 Groepsbezetting: 
 Marlon Peeters groep 1-2 op donderdag, komt uit de invalpoule 
 Emma vd Wetering groep 4 donderdag + werkdrukgelden, komt uit de invalpoule 
 Wouter maandag in groep 7-8, woensdag werkdrukgelden 
 Helma heeft aangegeven geen adjunct meer te willen zijn. Er zijn dit jaar geen 

uren voor adjunct-taken.  
 Werkdruk-uren kunnen nog zo divers mogelijk ingezet worden.  

Woensdag zal Wouter voor de verschillende klas gaan. Maandag moet Emma nog 
ingezet worden. Hier zal het team zich over buigen.  

 3 juli doorstroom-middag: beide nieuwe krachten zijn dan aanwezig. 

 Tot 1 oktober kunnen er nog aanpassingen doorgegeven worden op de stukken. Denk 
aan jaarplan en kindcentrumgids, ook door Wouter kan dit nog gedaan worden.  

 Oudercommissie peuterspeelzaal is weer uitgenodigd voor deze vergadering. De GOO-
raad buigt zich ook over hoe 1 raad te maken.  
Volgend jaar samen met Wouter bespreken. Voorstel zou kunnen zijn om altijd samen te 
beginnen met vergadering en daarna uit elkaar te gaan.  
Oudercommissie: Francien Vogels, Willemiek van Loon en Marloes Ketelaars 
Gesprek plannen begin schooljaar met z’n allen om te gaan organiseren hoe we gaan 
vergaderen. Dan maken we een kindcentrum-raad.  

 
2. Notulen vorige vergadering  

Notulen goed gekeurd 
 

3. Notulen teamvergadering 

 Schoolreis zou best in uur langer in de bovenbouw mogen 

 Groepsouders: jammer dat deze er niet meer is 

In de ouderraad is dit nog een keer besproken. Ze zijn daar op terug gekomen. Er zijn 

toch best veel dingen die gedaan worden door de groepsouders.  

Er is nog geen besluit genomen.  

Als er met groepsouders gewerkt gaat worden dan moet duidelijk worden wat de 

taken zijn en dat groepsouders dan vervanging zoeken als ze niet kunnen.  

 Klasbord gaat eruit en wordt ouderportaal. Je hebt hier meer rechtstreeks contact 

met de ouders. Privacy-veiliger dan klasbord 



 Er komt een nieuw rapport volgend jaar 

 Onduidelijke aankondiging in blaaike. Het stond onder het kopje fanfare en dat leest 

niet iedereen 

4. Notulen ouderraad 
Geen opmerkingen 

5. Jaarverslag GMR 
Ter kennisgeving aangenomen 
 

6. Verslag GOO-raad 
Ter kennisgeving aangenomen 
 

7. Verslag OPR 
Ter kennisgeving aangenomen 

 
8. Jaarplan MR 

Vergaderingen plannen net voor GMR 
Jaarplan naast placemat MR houden 
Dit punt aan het begin van de vergadering zetten voor alle andere punten en na het IKC 

 
9. Jaarplan kindcentrum 

 Misschien wordt het tijd voor een andere slogan met meer inhoud.  

 Geen openingstijden van BSO vermeldt 

 Er staat dat we kinderopvang hebben, maar dat is niet zo 

 Er staat dat in het startgesprek wordt afgesproken welk gespreksarrangement er 
wordt afgesproken. Dit wordt in de praktijk niet gedaan.  

 Bladzijde 11 staat hoe vaak er aandacht wordt besteed aan sociaal emotionele 
ontwikkeling in de klas. Nu staat er maandelijks, maar volgens ons is dit niet 
voldoende.  

 Begrijpend lezen: nieuwsbegrip is geen methode alleen een aanvulling. Belangrijk om 
hier eens goed naar te kijken. Juist begrijpend lezen scoren leerlingen laag op. 

 
10. Kindcentrumgids  

Deze zal volgens ons geactualiseerd moeten worden: 
Veel namen die niet kloppen, bedragen kloppen niet, toetsen groep 1-2, wekelijkse mail 
vanuit de groepen klopt niet, geen boekenbeurt in groep 3, surveillance middagpauze 
worden niet genoemd hoe deze ingedeeld worden, klasbord, etc.  
 
Hij zal aangepast worden en goed gekeurd. Waarschijnlijk zal hij volgend jaar terug op de 
vergadering komen, omdat Wouter daar ook nog over zal willen beslissen.  
 

11. Rondvraag: 
Geen vragen 

 
 
Planning vergaderingen: 

Volgend jaar plannen met oudercommissie, dan bespreken we ook welke avond.  
 
 
 


