
 

 

Notulen MR ’t Slingertouw 
 
Aanwezig:  Anique, Bianca, Daniëlle, Gijsje, Ivo, Marian, Nermin, 

Kees, Koen, Robert, Sanne, Sultan 
Afwezig: Maaike 
Onderwerp: MR-vergadering d.d. 28 juni 2017 
Tijd:  20.00 - 22.00 uur 
Locatie: Teamkamer 1e etage locatie Grasland 
Notulist: Koen 
 

 
1. Opening 

1.1. Ingekomen stukken 
- Geen 

1.2. GMR (Ivo) 
- Volgende week is pas eerst volgende GMR vergadering, Ivo vraagt om input voor 

agendapunt waarin gevraagd waar de MR trots op is dit afgelopen jaar. Input hiervoor 
kan via mail aan Ivo gestuurd worden. Mogelijk dat punt 7.1 van de agenda als inspiratie 
dient. 

1.3. AC (Sanne) 
- Volgende week overdracht naar nieuwe penningmeester (Lonneke Sevriens) 
1.4. Directie (Robert / Marian / Sultan) AANPASSEN NAAR Directie/Team 
- Leerkracht groep 8 is helaas uitgevallen tot einde schooljaar. Manier waarop oplossing is 

gevonden stemt directie tevreden, verschuiving binnen huidige locatie/mogelijkheden 
geeft hoop dat kinderen fijn naar einde van schooljaar werken. 

- Dooschuifmiddag is geslaagd, veel zij-instroom 
- Bijzondere vermelding voor aanstaande internationaal kinderfeest door hele school, 

iedereen is hier zeer enthousiast over. 
 
2. Situatie Waterrijk 

Stand van zaken vrijwel ongewijzigd t.o.v. laatste overleg. Onderzoek naar dek en 
benedendeel van schoolgebouw is afgerond, volgende fase van oplossen laat op zich 
wachten door schuldvraagonderzoek en geldkwesties. Diverse overleggen lopen nog de 
komende periode. Nermin oppert om bij verdere vertraging op nadrukkelijkere manier 
krachten te bundelen binnen de wijk om sterk(er) signaal van ongenoegen af te geven.  

 
3. Onderwijskundige onderwerpen 

3.1. 3 O leren en subsidie 
- Thema Cultuur op dit moment, plannen hoe invulling te geven aan 3 O voor volgend 

schooljaar zijn in de maak. 
3.2. Muziekmethode 
- Meer muziek in de klas: school gaat voor volgend jaar op zoek naar nieuwe methode, 

met (nog) meer muziek als doel. Huidige methode wordt niet doorgezet. 
3.3. Internationalisering 
- Subsidie aangevraagd, even afwachten op dit moment 
3.4. Engels  
- Groove me – groep 8c ervaringen getoond (Kees stuur link nog na), evaluatie van 

spouse traject zeer positief, wordt volgend jaar voortgezet. Ook spelen er ideeën om 
andere lessen ook in het Engels te verzorgen. 

 
4. Pauze (verplaatst voor punt 7) 
 



 

 

5. Ouder/kind-onderwerpen 
5.1. Studiereis Zweden: ouderbetrokkenheid (Sultan / Marian) 
- Goede week, leerzaam, schoolbezoeken, colleges – bijzondere focus op 

vaderbetrokkenheid. Vooral echte bewustwording rondom dit thema, mogelijk vervolg in 
samenwerking met Turkse delegatie. Er wordt nog een stukje over deze reis op website 
geplaatst. 

5.2. Staking 27 juni 2017 (Robert) 
- Mooie reacties ontvangen, veel begrip 
5.3. Formatie komend schooljaar (Robert / Marian / Sultan) 
- Nog op zoek naar 1 vervanger voor kleuterklas, initiële lijst niet volledig, wordt 

gecorrigeerde/juiste versie op website geplaatst. 
5.4. Vervangingsproblematiek (Robert / Marian / Sultan) 
- Geen nieuwe bijzonderheden 
5.5. Schoolgids (Marian) 
- Onderhanden, geen grote mutaties te verwachten 
5.6. Ouder enquête 
- Toelichting gekregen op resultaten van leerlingen-, leraren- en ouder enquête. 

Overwegend positief op alle 3 de fronten, bijzondere attentie voor hygiëne en beleving 
van vak Taal. Groot deel van resultaten worden trots besproken en bevestigd signalen 
die gedurende het jaar tot iedereen komen. Feedback dient als input voor (volgend) 
jaarplan. 

 
6. Financiële onderwerpen 

6.1. Kascontrole (Ivo / Sanne) 
- zie 1.3 – staat voor volgende week gepland 

 
7. Overige onderwerpen 

7.1. Jaar evaluatie MR met vooruitblik (Koen / allen) 
- Gemiddeld geven we het MR jaar een dikke 8 
- Woorden die het jaar samenvatten 

o Betrokkenheid 
o Enthousiasme 
o Samenwerken 
o Openheid 
o Vertrouwen 
o Constructief 
o Samen 
o Steun 
o Plezier 
o Verbinding 

- Verbeterpunten 
o Meer discussie, minder zenden (in agenda hier rekening mee houden?) / 

diepgang / interactie / dialoog / tijd optimaal benutten 
o Thema’s per overleg / vooruit kijken / blinde vlek ontdekken 
o Communicatie naar ouders / Verbinding ouders – MR (bv. communicatie vanuit 

MR ouders over staking, gebruik social media, onderwerp werkdruk, etc.) 
o Oplossing voor Situatie Waterrijk 

 
SAMENGEVAT (focus voor volgende vergadering(en)) 

▪ Diepgang in dialoog, kritisch(er) waar nodig 
▪ Thema’s / vooruitblikken 
▪ Communicatie vanuit MR aan ouders 



 

 

 
7.2. Bezetting MR schooljaar 2017-2018, inclusief verkiezingen (Kees/Bianca) 
- Voor vacature nav vertrek Kees wordt Dennis Rommedahl gevraagd door Robert 

(Dennis stond stand-by nav vorige verkiezingen). Sanne zal ivm verlof MR verlaten, bij 
Maaike wordt nagevraagd of ze volgend jaar nog deelneemt. Robert zorgt voor 
vervanging vanuit leraren. Gijsje zal rol van voorzitter op zich nemen, Koen ondersteunt 
vanuit oudergeleding. 

 
8. Rondvraag 

Geen rondvragen 
 

9. Afsluiting 
9.1. Terugblik 10 jaar ’t Slingertouw (Kees) 
- Kees blikt terug en dankt alle aanwezigen voor fijne jaren op school en in de MR. Robert 

bedankt hem terug met mooie bos bloemen en woord van dank. 
9.2. Informele afsluiting (allen) 
 
ACTIES (nieuw-onderhanden-gereed) 
 

Actie Voor  Deadline Status 

Input voor GMR ‘waar ben je trots op?’ aan 
Ivo sturen mocht je inspiratie/ideeën hebben 

allen MA 3 juli 17:00 Nieuw 

Stukje Studiereis Zweden op website Sultan 
Marian 

Voor einde 
schooljaar  

Nieuw 

Actuele lijst formatie op website Robert Voor einde 
schooljaar  

Nieuw 

Vragen Dennis Rommedahl ter vervanging 
van Kees voor oudergeleding MR 

Robert schooljaar 
2017-2018 

Nieuw 

Vragen vervanging Sanne (en Maaike?) voor 
lerarengeleding MR 

Robert schooljaar 
2017-2018 

Nieuw 

1e vergadering 2017-2018 plannen Gijsje 
Koen 

Voor einde 
schooljaar 

Nieuw 

Agenda 1e vergadering 2017-2018 Gijsje 
Koen 

Voor 1e 
vergadering 
nieuwe 
schooljaar 

Nieuw 

 
Ideeën voor agenda volgend jaar 
- Situatie Waterrijk – sterker signaal van ongenoegen afgeven vanuit ouders/de wijk?  
- Ouderbetrokkenheid in relatie tot kijkkwartier? 
- Ouder uit MR vertelt kort over zijn/haar werk? Wat kan school hiervan leren? 
- Splitsing mededelingen (zenden), thema’s (discussie) 
- Focus/doel/aandachtspunten voor volgende vergadering(en) – toevoegen op agenda 

o Diepgang in dialoog, kritisch(er) waar nodig 
o Thema’s / vooruitblikken 
o Communicatie vanuit MR aan ouders 


