
Notulen MR ‘t Slingertouw 
 
Aanwezig:  Anique, Maaike, Sanne, Gijsje, Danielle, Bianca, Kees, Ivo, 

Leon, Erna, Robert, Sultan en Marian 
Datum: 24 september 2015   
Tijd:  20.00-22.00 uur 
Locatie: Teamkamer 1e etage 
Notulist: Kees 
        

 
 
1. Opening  
1.1 Herman heet de nieuwe leden van de MR, Bianca en Gijsje, welkom.  
 

Vervolgens gaan we over naar punt 2.1. van de agenda, zijnde een presentatie van 
Carine over de Plusklas. 

 
Carine geeft in haar presentatie aan dat ze vorig jaar samen met Ger is begonnen met 
een nieuwe opzet van de Plusklas. Dit is goed bevallen, zowel bij de leerlingen als bij de 
leraren. De nieuwe opzet heeft Carine geëvalueerd met zowel de kinderen als de ouders 
en de uitkomsten daarvan worden door haar kort toegelicht. 

 
Vervolgens geeft ze aan welke ideeën er zijn ten aanzien van de invulling van de 
Plusklas voor het huidige schooljaar. Hierbij zal geprobeerd worden om nog meer aan te 
sluiten bij de interesses van de kinderen. Als overkoepelend project zal gewerkt gaan 
worden aan “hoe ziet Eindhoven er uit over 50 jaar”. Gedurende het gehele schooljaar 
zal hieraan gewerkt worden, afgewisseld met andere onderwerpen.  

 
1.2 Top 3 MR-doelen* 

Leon heeft iedereen gevraagd na te denken over de volgende vraag. Welke drie ideeën 
zou jij graag uitgewerkt zien voor school? Dit mag een onderwijskundig onderwerp zijn, 
maar ook een heel praktisch punt (bv inrichting lokalen). 
 
Tijdens de vergadering kan iedereen op Memoblaadjes zijn of haar ideeën schrijven, die 
vervolgens op het bord worden gehangen en gegroepeerd. Leon en Herman zullen 
hiervan een overzicht maken en dit tijdens een volgende vergadering agenderen. 
Behandeling volgt later dit jaar. 

 
1.3 Mededelingen 

GMR [Ivo]: geen mededelingen 
 
AC [Sanne]: de AC’s zijn weer goed op weg met het organiseren van de diverse 
activiteiten. Het financiële beheer is, overeenkomstig het verslag van de vorige 
Kascontrole aanzienlijk verbeterd. 
 
Directie [Robert, Marian, Sultan]: 
Op 14-10-2015 zal er een ingelaste MR vergadering zijn, waarin de voortgang van het 
project inzake het waterdicht maken van de locatie Waterrijk zal worden besproken. 
 
Er is een film gemaakt over het onderwijs in de 21e eeuw, waarin het fenomeen 
“verwonderen” centraal staat. Als kinderen zich verwonderen, zullen ze graag willen 



leren. Vervolgens wordt een filmpje over het werken in het Lab for Makers (o.a. 3D 
printers) van Robin vertoond. Zie punt 2.2.. 
 
De informatie avonden voor ouders zijn gehouden. De leerkrachten is gevraagd om deze 
avonden interactiever te maken. Deze opzet lijkt over het algemeen gelukt. 
 

2. Onderwijskundige onderwerpen 
2.1 Plusklas. Presentatie door Carine, zie punt 1.1. 
2.2 Filmpje Ultimaker [21ste eeuw vaardigheden], zie punt 1.3. 
 

 
3. Ouder/kind-onderwerpen 

Evaluatie ouderinformatieavonden 2015, zie punt 1.3. 
 
4. Financiële onderwerpen 

Kascontrole AC: Ivo en Kees zullen dit jaar de kascontrole van de AC uitvoeren. 
 

5. Personele onderwerpen 
5.1 Contact met koningin Maxima. Sultan is, samen met een aantal andere mensen uit het 

land, op bezoek geweest bij Koningin Maxima. Doel van deze bijeenkomst was om te 
een actieplan te maken om meer muziekonderwijs in de klas te krijgen. Op onze school 
wordt dit al op een erg succesvolle en leuke wijze gedaan door 040 Muziek. Sultan doet 
hier erg enthousiast verslag van. 

5.2 Taakverdeling binnen MR 
Herman blijft voorzitter, hij zal samen met Leon de vergaderingen qua agenda 
voorbereiden. 

 
6. Rondvraag 
 Aantekeningen kwijt….. 


