
Notulen mr vergadering  20 juni 2017



Aanwezig: Tom, Trudy, Jeannet, Nick, Ellen, Ingrid

Afwezig: Debbie

Notulen: Ingrid




Opening
1.
Jeannet opent de vergadering en heet iedereen welkom.



2. Mededelingen

Debbie is ziek.



3. Notulen 16-5-2017

Geen opmerkingen; de notulen worden goedgekeurd.



4. Formatie (ontwikkelingen)

Ellen vertelt de ouders welke groepen er volgend schooljaar gevormd gaan worden. 

Ellen legt de impulsklas uit aan de oudergeleding.



5. Continuïteit vervanging kleutergroepen vanuit de schil

Het afgelopen jaar zijn er heel veel wisselingen geweest op personeelsgebied. Bij een zware 
groep is het al moeilijk genoeg om de zaak aan de gang te houden. Stabiliteit is heel erg 
belangrijk bij de jonge kinderen, het is veel te rommelig en onduidelijk geweest voor de kinderen. 
Wel in een groepje/  niet in een groepje mee met iemand. Dan weer in een ander groepje mee 
met iemand anders. Dat is heel verwarrend geweest en is niet fijn geweest voor de kinderen.

Punt voor volgend jaar: komt er iemand reïntegreren dan moet er goed gekeken worden in welke 
groep, welke dagen en niet teveel verschillende gezichten voor de groep. De continuïteit zou 
beter gewaarborgd moeten worden.



6. Verkiezingen

Vanuit de ouders hebben 3 ouders gereageerd om lid te worden van de MR. Zondagavond kwam 
er nog een vierde aanmelding binnen. Deze is buiten de gestelde datum dus die wordt niet 
meegenomen bij de verkiezingen.

De volgende ouders hebben zich kandidaat gesteld:

Kim van Dongen

Nancy Ruysch

Arjan de Vries

Drie kandidaten voor 1 plek houdt dus automatisch verkiezingen in.

Vanuit het team hebben twee collega's gereageerd: Valerie van der Poel en Vera Gulickx.

Twee kandidaten voor twee plaatsen wil zeggen geen verkiezingen voor de personeelsgeleding 
maar automatisch zitting in de MR.



De 3 ouders gaan we het volgende voorstel doen:

Kom op 18 september naar de MR vergadering om eens te zien hoe het er aan toegaat. Als je 
dan nog interesse hebt dan vragen we een kort stukje te schrijven waarin je je voorstelt en 
waarom je graag in de MR zitting wilt nemen. Deze stukjes gaan naar alle ouders van de school; 
zij worden dan in de gelegenheid gesteld om schriftelijk hun stem uit te brengen. Degene met de 
meeste stemmen krijgt zitting in de MR.

Ingrid zorgt voor de verdere afwikkeling van deze procedure.










7. Stand van zaken vrijwillige ouderbijdrage

Er is nog wat geld binnengedruppeld. De schoolreis is betaald, alles is geregeld. 

Er moet nog een brief komen over de ouderbijdrage die mee wordt gegeven bij de aanmelding 
van nieuwe leerlingen. Met het nieuwe schooljaar gaat deze brief er komen. Dan komt er ook een 
begroting en een afrekening. 



8. Schoolgids

We kunnen nog niet onze goedkeuring hieraan geven want de oudergeleding heeft geen 
conceptversie 3 gekregen. Zij hebben dus niet de kans gehad om te reageren. 

Inmiddels is versie 3 naar hen doorgestuurd.



9. Jaarkalender

Op de jaarkalender moeten nog allerlei zaken vermeld gaan worden dus ook hier hebben we nog 
geen goedkeuring aan gegeven.



10. Educatief partnerschap

Vanuit de studiedag van 15 juni zijn allerlei toekomstscenario's naar voren gekomen. Vooral 
kwam naar voren dat we de ouders van onze lln veel meer willen gaan betrekken bij ons 
onderwijs. Tijdens die betreffende studiedag hebben verschillende collega's zich opgegeven om 
verder te bekijken hoe het een en ander gaat worden uitgevoerd.





11. Evaluatie schooljaar

Er is weinig ruis geweest tijdens de wisseling van de directie. Niet vanuit de ouders en ook niet 
vanuit de kinderen. Het was heel fijn dat Ellen tot het eind van het schooljaar kon blijven.

De communicatie naar de ouders toe blijft toch een aandachtspunt. 



12. Actie onderwijs 27 juni

Xpectprimair doet breed mee. Hoe gaan we dat aanpakken. We geven het sein: We zijn er wel 
maar we houden nog even de deur dicht. 



Maar op die dag vindt ook onze schoolreis plaats......

Tom legt uit hoe de dag eruit ziet tijdens de schoolreis. Het park is open van 10.00 tot 16.00 uur.

9.15 vertrekt de eerste groep, de oudere kinderen. Dan rijden de bussen terug om de volgende 
groep te halen. Dat zijn de jongere kinderen. De jongere kinderen gaan ook eerder terug naar 
school. Daarna rijden de bussen weer terug om de oudere kinderen op te halen.



A.s. donderdag gaat Tom met Carla en Ann de laatste zaken afronden. Er moet dan ook een 
duidelijke brief voor de ouders komen waar precies in staat hoe alles zal verlopen.



13. Data mrvergaderingen 2017/ 2018

18 sept

30 okt

11 dec

5 feb

19 maart

14 mei

18 juni






14. GMR

Notulen staan op de portal.





15. Postmap

Onze postmap is ergens blijven steken maar hij zal zeker wel weer boven water komen. Dan kan 
hij na de vakantie weer de ronde gaan doen.



16. Rondvraag

Er is niets voor de rondvraag.



17. Sluiting

Jeannet sluit de vergadering om 22.00 uur.


