
 

 

Notulen MR ’t Slingertouw 
 

Aan:  Anique, Bianca, Bart, Charissa, Daniëlle, Ivo, Koen, Maaike, 
Nermin, Robin 

CC: Marian, Robert, Sultan 

Van: Danielle 

Onderwerp: MR-vergadering d.d. 20 februari 2018 

Tijd: 20.00 - 22.00 uur 

Locatie:  Teamkamer locatie Grasland 

Notulist:  Danielle 

 
1. Opening         

 

• Welkom 

• Ingekomen stukken: nee 

• Notulen vergadering 15 januari 2018 vastgesteld.  

• Status acties/lopende zaken 
Verkeerssituatie Zandkasteel:  

• Beide scholen communiceren zelf over de verkeerssituatie.  

• Verkeersregelaars stoppen als het buiten licht wordt. Regelen wordt als 
plezierig ervaren. 

• Op 'Meerhoven ontmoet elkaar' worden door ouders van beide scholen veel 
tips aan elkaar gegeven.  

Brainstorm Groep 7/8 op Grasland: Woensdag 7 maart staat er een nieuwe bijeenkomst 
gepland. Agendren op volgende vergadering.  
 
Jaarverslag: Bianca verwerkt de laatste opmerkingen en stuurt het verslag naar Robin 
die het op de site zal plaatsen. 
 
PO in Actie / (estafette-)staking: We verwachten de volgende ronde aan de beurt te zijn. 
Er is nog geen datum bekend (datum is bekend; 13 april). Geld voor vermindering van 
de werkdruk wordt vrijgemaakt. Wat gaan wij doen op school? Dit wordt binnenkort in de 
bouwen besproken.   
 
Situatie locatie Waterrijk: Voor de voorjaarsvakantie zijn er gesprekken geweest met de 
gemeente over de inrichting. De gemeente schrijft nu een plan. Gemeente, school en 
SKPO werken goed samen, er zijn meer overleggen en er wordt samen nagedacht. Plan 
gaat naar de burgemeester en wethouders. Bij goedkeuring kan de aannemer aan de 
slag. Inbreiding en dak worden met garantie door één aannemer aangepakt.  
 
Vaststellen vakantierooster 2018/2019: Het proces is op de website gedeeld. De MR stelt 
het vakantierooster vast. Eind van de maand wordt het rooster met ouders gedeeld.  
 
Communicatie 

• Verkeersregelaars Zandkasteel: Zie punt 1.4.1. 

• Stand van zaken Waterrijk: enthousiaste reacties op berichtje op de website.  

• Toelichting totstandkoming vakantierooster: Robert verwerkt het nieuwe 
rooster t.z.t. in de kalender op de site. 

• Internationale kinderweek op kalender site/app: Robert 

• Vertrek Els: Robert 



 

 

Uitleg opbouw advies (leerlingvolgsysteem, cito, kindkenmerken, etc.): Dit heeft al op 
de site gestaan.  
 
GMR (Ivo): In de GMR is het vakantierooster vastgesteld. De Korenaar gaf een 
inspirerende uitleg over inclusief onderwijs.  
 
AC (Charissa): Het loopt allemaal goed. Binnenkort wordt het podium geopend. Het 
podium is voor de helft betaald uit AC-gelden.  

 
Mededelingen directie e/o team:  

• Op 3 april start op locatie Grasland een instroomgroep o.l.v. collega Anne.  

• Op Waterrijk lopen de groepen vol en worden de mogelijkheden tot ondersteuning 
bekeken.  

• Er is al een nieuwe leerkracht voor het komende schooljaar aangenomen.  

• 28 februari is er een bijeenkomst over mobiliteit van de SKPO. Daarna zal duidelijk 
worden of er collega's zijn die daar gebruik van maken.   

• Op 9 april is er een inspectiebezoek over de verwijzing naar het Voortgezet 
Onderwijs. Dit is geen beoordelend gesprek maar een uitwisseling. 

• Afgelopen studiedag stond in het teken van analyse van trends in resultaten en 
acties daarop. De groepen 1 en 2 hebben vnl. gesproken over Kijk! en de 
groepsindeling van volgend jaar. De groepen 3 hebben gekeken naar het 
leesonderwijs, de groepen 4 naar spelling, de groepen 5 naar begrijpend lezen, de 
groepen 6 naar rekenen en de groepen 7 en 8 naar Route-8, ontleden en het 
verhogen van het niveau van ons aanbod.  

  
Pauze          

 
2. Ouder vertelt over werk       

Bart vertelt over Welten, Dukers & Baelemans. Hij is daar CDO. Mensen staan centraal, 
zowel in de detacheringsafdeling als het opleidingsinstituut. Bart is vooral bezig met 
digitalisering, met het combineren van nieuwe technieken en samenwerking met allerlei 
bedrijven.  
Bart biedt zich aan school aan als sparringpartner als het gaat om ICT-ontwikkelingen, 
AFAS, verbetervoorstellen uit de schoolgids, Privacy-wetgeving, PIA en 
Verwerkersovereenkomsten.  
Vanuit zijn ervaring is het voor school, voor kinderen belangrijk om te werken aan 
samenwerken, projectmatig werken, verbinden, automatiseren (jong kennis maken met 
coderen enz), internationaliseren, flexibiliteit en het behouden van een nieuwsgierige 
houding.  
 

3. Onderwijskundig onderwerpen      
Kwaliteitszorg (directie en Ivo (via GMR). Ivo is helaas afwezig. Dit punt wordt ook 

geagendeerd voor de volgende vergadering. 

Robert licht toe: 

• Kwaliteit begint bij een goed aannamebeleid: er wordt gekeken naar EQ, IQ, accu en 

ICT. Wat is het verhaal van een sollicitant bij wereldburgerschap en internationalisering. 

• Op bijv. studiedagen en tijdens vergaderingen vindt er dialoog plaats over onderwijs.  

• Bij het nemen van beslissingen toetsen we deze aan onze visie.  



 

 

• De SKPO heeft kwaliteitsindicatoren: zie bijlage. 

• Ook in de GMR en het plenum worden de indicatoren besproken.  

 

4. Ouder/kind-onderwerpen        
Niets op agenda hiervoor deze keer 
  

5. Onderwijskundige onderwerp       

• 1e terugkoppeling teamgesprek groep 1/2 – groep 1 – groep 2 (Maaike) 

• Digitaal portfolio / schoolpoort (Robin): Carine heeft een subsidieaanvraag gedaan en 
die is toegekend. Er wordt gestart met het werken aan een portfolio in de plusklas. 
School gaat in zee met Schoolpoort. Schoolpoort geeft het digitale portfolio vorm in 
samenwerking met onze en andere scholen.  

• Vaderbetrokkenheid (Sultan): Dimphy, Ruud en Monica (Korein) zijn naar Ankara 
geweest. Sultan nodigt Dimphy en Ruud voor de volgende vergadering. 

• Eco schools (Robin): School doorloopt 7 stappen. Het team is geïnformeerd. Ideeën 
komen vanuit de kinderen. Ouders, kinderen en school bepalen samen welke 3 thema's 
gekozen worden. Na een half jaar wordt bekeken wat de effecten zijn. Daarna wordt 
gewerkt aan het verduurzamen van afspraken en acties. Na twee jaar ontvangt school 
de groene vlag. Er doen 51000 scholen in 68 mee. Zie ook www.eco-schools.nl  

   
6. Overige onderwerpen       

Onderwerpen voor de volgende vergadering:  

• Kwaliteitszorg: Wat wil je als ouder weten over de kwaliteit van school? Ter 

voorbereiding neemt iedereen de schoolgids door.  

• Koen vertelt over zijn werk 

• Ruud en Dimphy worden uitgenodigd om te vertellen over vaderbetrokkenheid (Sultan) 

Voor een latere vergadering: Carine uitnodigen om te vertellen over Schoolpoort, kijkkwartier, 

wereldburgerschap, schoolgids. 

 

7. Rondvraag -        
 
Notulen door…  

Nermin Maandag 2-10-2017 

Bianca Dinsdag 14-11-2017 

Bart Maandag 15-01-2018 

Charissa Dinsdag 20-02-2018 

Anique Maandag 26-03-2018 

Maaike Dinsdag 15-05-2018 

Ivo Maandag 18-06-2018 

Danielle 1e bijeenkomst 2018-2019 

 

http://www.eco-schools.nl/

