
Notulen MR vergadering 17 november  2015  
Locatie: Vitruviusweg  
Tijd: 20.00 – 22.00 uur  
Aanwezig: Bas, Ruud, Marieke, Evelyn, Berdi en Ellen 
Afwezig: Stefanie, Anneke, Hans 
 
1. Opening  
 
Notulen 6 oktober /actielijst: Geen op- of aanmerkingen 
 
Data’s nieuwe mr vergaderingen staan nog niet op de site. Hans neemt contact op met Ramses 
hierover. Ivm afwezigheid van Hans is dit punt niet besproken.  
 
2. mededelingen: 
 
MR: In de cursus is gesproken over dat het verstandig is om de MR vergaderingen voor de GMR 
vergaderingen te plannen. Meenemen in het plannen van de MR vergaderingen schooljaar 2016/2017. 
 
Verzetten MR vergadering van 15 december naar 5 januari 2016. Ruud zal dit aan Stefanie doorgeven.   
 
Vitruviusweg:  
OR-en: Er is een bespreking geweest over de financiën van de OR. Er zijn te weinig ouders geweest 
die de vrijwillige bijdrage niet voldaan hebben. Daarnaast zijn de kosten gestegen. De kosten zijn 
gesplitst om het voor ouders dragelijker te maken. Daarnaast zal er gekeken worden of het schoolreisje 
anders ingevuld kan worden.  
 
Om zaken te willen wijzigen is het verstandig om een commissie te beginnen om te kijken hoe het 
komend schooljaar anders geregeld kan worden. Hierin zouden 2 leden van de MR (1 oudergeleding 
en 1 personeelsgeleding) samen met de voorzitter Liesbeth Colsen en de penningmeester Mariëma Bos 
(dagelijks bestuur) van de OR plaats kunnen nemen. Hiernaast zou Jaklien Koole erbij moeten zijn.  
Resultaat: Om te kijken wat er jaarlijks met de sportdag gedaan kan worden. En om te zorgen dat er 
nog boven begroting uitgegeven wordt.  
Datum: Januari / februari 2016   Namens de MR: Evelyn en Ellen 
Ellen zal hier een datum voor prikken (niet 18 februari).  
 
Elegaststraat: 
Geen bijzonderheden. 
GMR: 
Zie notulen: ICT, administratie en huisvesting zijn de voornaamste punten. 
Schoolzaken:  
Geen bijzonderheden 
 
3A: 
Studiedag: Hier is gesproken over het continurooster. Dit is onder de personeelsgeleding geëvalueerd. 
De leerpunten/vragen zijn verzameld en zullen door de werkgroep besproken worden. Hiernaast zal er 
gesproken worden met de ouders die nu het overblijven verzorgen. Hun ervaringen zullen ook 
geëvalueerd worden en dit meenemen in de werkgroep.     
 
3B:  
Vragen groep 8 toetsing: Er wordt niet meer centraal getoetst in groep 8. De orthopedagoog van de 
SKPO mag de NION toetsing afnemen. Deze NION toetsing is erg waardevol voor de ouders en de 
school. Deze is op 17 november afgenomen in groep 8. Dit onderzoek wordt uitgewerkt en besproken 
met de leerkracht van groep 8. Indien nodig zal dit met de ouders opgenomen worden.  
 



Niveau’s voorgezet onderwijs: Het was opvallend dat we vorig schooljaar veel leerlingen hadden die 
naar een hoger niveau gingen in het voortgezet onderwijs. Er waren veel cognitief sterke leerlingen.  
 
3C: 
De onderwijs fit toetsing test het gezond gedrag van kinderen in groep 7. Mocht er uit de test komen 
dat kinderen niet voldoende fit zijn zal dit met de leerkracht besproken worden. Deze kan dit met de 
ouders opnemen. 
Wij als MR zouden het prettig vinden als er een stukje in het Korenaarbulletin komt om ouders op de 
hoogte te stellen. Ruud zal het opnemen met Marly om na te vragen wanneer deze test weer plaats gaat 
vinden.  
 
Mededeling Directie: Een informatie avond voor de nieuwbouw zal plaats vinden op 2 december. De 
uitnodiging zal in het Korenaar bulletin komen. En zal ook een centrale uitnodiging naar de bewoners 
van de wijk gestuurd worden.  
 
4A: Jaarverslag MR 2014/2015 
Nakijken wat de uitvloeiingsregeling is voor het uittreden van MR leden. Het zou niet zo mogen zijn 
dat er 3 leden tegelijkertijd vertrekken. Is hier een schema voor opgesteld? Navragen bij Hans/Anneke.  
Er is een tevredenheidsonderzoek onder het personeel gehouden. Wat gaat hier mee gebeuren? 
2 februari: in de MR vergadering evalueren. 
4B: Jaarplan 2015/2016 
1 opmerking bij speerpunt 3: Hierbij vermelden dat dit t.b.v. de onafhankelijke rol van de MR is en 
om de professionaliteit van de MR te vergroten.  
4C: Jaarbegroting financiën  
Naam aanpassen naar Jaarbegroting financiën en Activiteiten plan MR.  
In de volgende vergadering meenemen wie welke cursus wil gaan doen.  
Vakliteratuur: In de volgende vergadering aangeven welke literatuur we willen bestellen.  
Ellen navragen bij Toos wat er precies begroot moet worden voor de afdracht GMR.  
4D: Jaarverslag school 
Geen op- en aanmerkingen 
Marieke gaat in de GMR vergadering meenemen hoe er binnen de SKPO gekeken wordt naar de 
afwijking in het afgegeven niveau voor de middelbare school en het niveau waar kinderen na 2 jaar 
nog op zitten. Wij scoren 61% terwijl de SKPO 80% voorschrijft.  
4E: Schoolgids 2.0 
Vanuit de MR is het verzoek gekomen om de schoolgids te moderniseren. Berdi heeft aangegeven dat 
ze graag wil dat alle informatie erin blijft. De bedoeling van de MR is een handzamer document om 
aan ouders mee te geven en de informatie digitaliseren. Advies van de MR is om hier een werkgroep 
voor op te stellen of om een communicatiebedrijf in te stellen.  
 
5.rondvraag 
 
Vraag Ruud: Wat moet er door de MR getekend worden. Antwoord Berdi: SOP, schoolgids en het 
schoolplan moet getekend worden door de MR.  
 
Vraag Bas: Bij zijn kinderen in de klas is gesproken over de aanslagen in Parijs. Wat is het beleid van 
de school hierin? Antwoord Berdi: In de onderbouw zal dit niet besproken worden behalve als 
kinderen hier zelf over beginnen.  
De bovenbouw heeft meegedaan aan 1 minuut stilte, hierbij kijkend naar de behoefte van de groep. 
 
Evelyn: Hoe zit het met de zon uren? In een teamvergadering meenemen. Wij willen graag een 
evaluatie over de zongroepen en het inclusief onderwijs. Wij willen graag een samenvatting ontvangen 
van de evaluatie. Hoe zijn de uren verdeeld voor schooljaar 2015/2016? 
	   	  



 
 
	  

Datum 

	  

Aandachtspunt 

	  

Verantwoordelijke	  

	  

 
Streefdatum	  

	  

 

December	  2015	   Veiligheid	  verkeer	  Vitruuf	  
bespreken	  met	  Berdi	  

Hans	   In	  de	  gaten	  
houden	  

 

December	  2015	   Navragen	  bij	  Kim	  of	  het	  beleidstuk	  
van	  VVE	  in	  de	  MR	  besproken	  moet	  
worden	  

Anneke	   Na	  verlof	  Kim	  
opnemen	  

 

December	  2015	   In	  de	  GMR	  bespreken	  hoe	  
omgegaan	  wordt	  met	  de	  afwijking	  
in	  middelbare	  school	  advies	  tov	  het	  
niveau	  na	  2	  jaar	  

Marieke	   	    

December	  2015	   Ruud	  met	  Marly	  contact	  opnemen	  
over	  het	  onderwijs	  fit	  programma.	  	  

Ruud	   	    

Januari	  2016	   Meeting	  plannen	  met	  de	  OR	  	   Ellen	   	    
Januari	  2016	   Uitvloeiingsregeling	  MR.	  Schema	  

opstellen	  indien	  dit	  nog	  niet	  gedaan	  
is.	  	  

Hans/Anneke	   	    

Januari	  2016	   Nieuwe	  schooltijden	  evaluatie	   Berdi	   	    
Januari	  2016	   Afvloeiingsbeleid	  personeel	  vanuit	  

de	  GMR	  
Marieke	   	   	  

Januari	  2016	   Inclusief	  onderwijs	   Ruud/	  Evelyn	   	   	  
Januari	  2016	   Opvolging	  tevredenheids	  

onderzoek	  
Ruud	   	   	  

Januari	  2016	   Inventarisering	  vakliteratuur	   Allen	   	   	  

Januari	  2016	   Jaarbegroting	  materieel	   Berdi	   	   	  
Januari	  2016	   Schoolgids	  terugkoppeling	   Bas	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	         
     
      
      


